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Prezados Congressistas 

 

A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – REBRAENSP – realizará o seu II 

Congresso nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2019, em Porto Alegre (RS) com o tema central "Implementar, 

fortalecer e sustentar práticas seguras: responsabilidade de todos". 
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interessados no tema Segurança do Paciente. O Teatro da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) é um ambiente confortável e com todos os recursos indispensáveis para um 

evento científico. Está localizado no amplo e arborizado campus da PUCRS, que permitirá aos 

congressistas espaços para caminhadas e lazer, incluindo o acesso gratuito ao Museu de Ciência e 

Tecnologia da PUCRS – Conhecimento, tecnologia e inovação ao alcance de todos. Entre as muitas 

atrações do Museu, a exposição Ciência e Cuidado, sobre a vida e obra de Florence Nightingale, vai 

encantar os profissionais de Enfermagem. 

O campus da PUCRS é de fácil acesso por diversos meios de transporte, tem ampla área para 

estacionamento e oferece muitas opções para alimentação. Os congressistas não precisarão se 

deslocar nos intervalos, e poderão aproveitar o tempo também para rever colegas e fazer novos 

contatos. 
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Trabalho 1 – SEGURANÇA DO PACIENTE NO CUIDADO DA PESSOA IDOSA: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 
 
Amanda Eckhardt1, Bruna Rafaela da Costa Cardoso2, Tainara Ferreira Silva3, Maria Danielle Alves 
do Nascimento4, Antonio Neudimar Bastos Costa5, Elaine Cristina Bezerra Bastos6 

 
Introdução: O envelhecimento populacional é um dos acontecimentos mais marcantes e 
desafiadores da sociedade contemporânea. Nesse contexto, o processo de envelhecer trata-se de 
um evento biológico e envolve a perda da funcionalidade necessária para realização das atividades 
de sua rotina diária de vida. Dessa forma, a promoção da segurança do paciente idoso tem recebido 
uma atenção global nos últimos anos. Objetivo: Identificar os riscos aos quais os pacientes idosos 
estão submetidos no ambiente hospitalar. Método: Revisão integrativa. Seguiram-se as etapas: 
identificação do tema; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; definição das 
informações a serem extraídas dos artigos; avaliação dos estudos; interpretação dos resultados; 
síntese do conhecimento. Formulou-se a questão norteadora: “Como a segurança do paciente idoso 
vem sendo abordada na literatura científica? ” Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na 
íntegra, publicados em português, de 2015 a 2018 e que abordem a temática segurança do paciente 
idoso. Os critérios de exclusão: artigos repetidos e que não abordassem a temática definida. O 
levantamento de referências ocorreu em: LILACS e SciELO. Foram utilizados os descritores: 
“segurança do paciente”, “idoso” e “risco” utilizando o operador booleano “AND”. Resultados: 
Foram encontradas 29 publicações na LILACS e 02 na SciELO, totalizando 31. Destes, 03 estavam 
repetidos nas duas bases e 21 não atendiam aos critérios de inclusão. No total foram analisados 06 
artigos. Em relação ao evento adverso aos quais os idosos estão mais vulneráveis no ambiente 
hospitalar 03 (50%) artigos destacaram o risco de queda, 2 (33,3%) falha nos procedimentos clínicos 
e 1 (16,7%) erro de medicação. Conclusão: A literatura demonstrou a importância da coparticipação 
do idoso no planejamento de seus cuidados de saúde e na implementação de programas de 
segurança que promovam cuidado seguro e de qualidade ao idoso. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Idoso; Risco. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Pinto, Isabela Vaz Leite; Castro, Mariza dos Santos; Reis, Adriano Max Moreira. Descrição da 
atuação do farmacêutico em equipe multiprofissional com ênfase no cuidado ao idoso 
hospitalizado. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro , v. 16, n. 4, p. 747-758, Dec. 2015. 
2. Pereira, Eliane da Silva. Intervenções de enfermagem em idosos hospitalizados com risco de 
queda: um estudo de mapeamento. 2018. 132 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências 
do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Niterói, 2018. 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA. E-mail: amanda_e2008@hotmail.com 
2 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA.  
3 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA.  
4 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA.  
5 Farmacêutico da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Especialista em Farmácia Hospitalar.  
6 Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 
Especialista em Qualidade e Segurança do Paciente/FIOCRUZ. 
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Trabalho 2 – INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADAS AOS CUIDADOS DE SAÚDE: UMA 
AMEAÇA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Amanda Eckhardt1, Rebeca da Silva Gomes2, Monalisa Mesquita Arcanjo3, Maria Danielle Alves do 
Nascimento4, Antonio Neudimar Bastos Costa5, Elaine Cristina Bezerra Bastos6 

 
Introdução: Pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) pediátrica apresentam 
risco de adquirir infecção hospitalar devido, principalmente, a severidade da doença de base, aos 
procedimentos invasivos a que são submetidos, ao tempo de internação prolongado e ao uso de 
antibioticoterapia de amplo espectro. Nessas unidades as infecções mais frequentes, em média 
60%, são de corrente sanguínea e que 40% dos pacientes vão a óbito por esse tipo de infecção. Com 
isso, a identificação bacteriana em hemoculturas e a análise de suscetibilidade das mesmas 
fornecem importantes indicadores para a redução da mortalidade através da implementação de 
medidas específicas de controle. Objetivo: Identificar a prevalência de microorganismos isolados 
em hemoculturas positivas na UTI pediátrica em um hospital de ensino no Ceará. Método: Trata-se 
de um estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa. Os dados coletados referem-
se ao ano de 2017 e as informações foram retiradas do sistema de notificação da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar. Não houve contato com dados pessoais dos pacientes. Ressalta-se 
que o laboratório de microbiologia utiliza dois equipamentos, o Bact/alert para identificação 
bacteriana e o Vitek para a realização do antibiograma e a detecção de resistência. Resultados: 
Identificou-se 34 hemoculturas. O microorganismo mais prevalente foi a Klebsiella pneumoniae 5 
(14,7%), seguido do Staphylococcus epidermidis 3 (8,8%). Constataram-se 3 (8,8%) hemoculturas 
com bactérias multirresistentes, Pseudmonas auerignosa 2 (5,8%) e K. pneumoniae 1 (2,9%) de 
acordo com as recomendações do Clinical & Laboratory Standards Institute. Não ocorreu nenhum 
óbito por infecção hospitalar. Conclusão: Percebeu-se que o perfil epidemiológico constatado na 
unidade está em consonância com a literatura. Os estudos relacionados à epidemiologia das 
infecções na população pediátrica são escassos. Contudo, afirma-se que essas infecções 
comprometem a qualidade da assistência prestada e a segurança do paciente. 
 
Descritores: Infecção Hospitalar; Unidades de Terapia Intensiva; Prevalência. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Sena Souza, E, Belei, RA, Dantas de Maio Carrilho, CM, Matsuo, T, YamadaOgatta, SF, Andrade, 
G, Eches Perugini, MR, Meneguetti Pieri, F, Dessunti, EM, Kerbauy, G. Mortalidade e Riscos 
Associados a Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Texto & Contexto Enfermagem 
[Internet]. 2015;24(1):220-228. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71438421027. 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA. E-mail: amanda_e2008@hotmail.com 
2 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA.  
3 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA.  
4 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA.  
5 Farmacêutico da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Especialista em Farmácia Hospitalar.  
6 Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 
Especialista em Qualidade e Segurança do Paciente/FIOCRUZ. 
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Trabalho 3 – FATORES DESENCADEANTES DE QUEDAS EM PACIENTES ADULTOS INTERNADOS EM 
UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 
Amanda da Silveira Barbosa1, Ana Maria Müller de Magalhães2 

 
Introdução: Um serviço de saúde é considerado de qualidade quando os riscos de danos são 
controlados e a segurança dos processos é assegurada1,2. Identificar os fatores de risco é 
claramente o primeiro e mais importante passo de todo o processo. Objetivo: Identificar os 
fatores desencadeantes de quedas referentes ao paciente e ao ambiente, em unidades de 
internação de adultos de um hospital universitário do sul do Brasil. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo, transversal e retrospectivo, com uma abordagem quantitativa. A população foi 
constituída pelos pacientes adultos internados em unidades clínicas e cirúrgicas, entre janeiro de 
2011 a dezembro de 2014. Os dados foram coletados por meio das notificações de incidentes 
com as variáveis que compõem o formulário padrão até então utilizado na instituição. Os dados 
foram analisados por meio de estatística descritiva e analítica. A pesquisa foi submetida ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, sob o número 14-0478. Resultados: As taxas de 
incidência no período estudado variou de 1,61 a 2,03 quedas/1000 pacientes/dia. Os fatores 
desencadeantes relacionados ao paciente que mais ocorreram foram escorregão (25,3%), força 
diminuída (23,8%) e tontura (19,3%). Os principais fatores desencadeantes relacionados ao 
ambiente foram falhas de equipamentos (11,6%), piso molhado (9%) e ausência de grades no 
leito (8,8%). Conclusão: Com os resultados encontrados no estudo, foi possível conhecer os 
principais fatores desencadeantes das quedas, oportunizando a implementação das medidas 
preventivas, além do encorajamento aos profissionais para realizarem a notificação desse evento 
adverso, cumprindo com os preceitos da segurança do paciente e qualificando a assistência 
exercida. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Acidentes por Quedas; Qualidade da Assistência à Saúde. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
1. Galhardi NM, Escobar EMA. Indicadores de qualidade de enfermagem. Rev Ciênc Méd. 2015 
[citado 2016 set 13];24(2):75-83. Disponível em: http://periodicos.puc-
campinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/2639/2251. 
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03];21(esp):01-08. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/44938/pdf 
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Trabalho 4 - NATIONAL EARLY WARNING SCORE 2: ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL PARA O BRASIL 

 
Ana Paula Amestoy de Oliveira1, Janete de Souza Urbanetto2, Rita Catalina Aquino Caregnato3 

 
Introdução: O conceito de Early Warning Scores (EWS)1 baseia-se na alteração de sinais vitais como 
alerta de risco de deterioração do estado de saúde de um paciente. Baseadas nisso, muitas escalas 
foram criadas, adaptadas e reestruturadas para análise. A National Early Warning Score (NEWS) foi 
atualizada em dezembro de 2017 na versão NEWS 2, no Reino Unido, com o objetivo de padronizar 
a avaliação realizada nesse país e contribuir para o processo de segurança do paciente. Estudos na 
área da saúde demonstram a eficiência da National Early Warning Score em muitas frentes: pré-
hospitalar, emergência, risco de parada cardiorrespiratória, associação com sepse, na pré-admissão 
em unidades críticas e morte. Objetivo: Realizar a adaptação transcultural da NEWS 2 para o 
português brasileiro. Método: Estudo metodológico, orientado pelo modelo proposto por Beaton e 
colaboradores², seguindo seis etapas: tradução inicial de inglês para português; síntese das 
traduções; tradução reversa de português para inglês; avaliação da tradução dos instrumentos 
traduzidos a partir de suas equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual por um comitê 
de especialistas nacional, contemplando profissionais de nove estados brasileiros; teste piloto da 
versão final, realizada com 35 enfermeiros que aplicaram a escala traduzida em três estudos de caso 
propostos pela pesquisadora; e submissão do processo aos autores da versão original. Estudo 
realizado a partir da aprovação do Comitê de Ética para pesquisas com seres humanos de CAAE nº 
69013917.1.0000.5345. Resultados: A tradução dos itens apresentou Índice de Validade de 
Conteúdo (IVC) médio de 0,98, considerado válido e, em relação à concordância entre os avaliadores 
da escala, através do Coeficiente de Kappa, os itens da escala obtiveram pontuação superiores a 
0,80, considerado perfeito. Conclusão: O processo de tradução e adaptação transcultural da escala 
para o português brasileiro foi exitoso, disponibilizando aos profissionais brasileiros um instrumento 
alinhado ao processo de segurança do paciente. 
 
Descritores: Avaliação; Tradução; Segurança. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
1. Morgan RJM, Williams F, Wright MM. An Early Warning Scoring System for detecting developing 
critical illness. Clin Intensive Care. 1997; 8:100. 
2. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Recommendations for the Cross-Cultural 
Adaptation of the DASH & QuickDASH Outcome Measures. Institute for Work & Health; 2007. 
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Trabalho 5 – ABANDONO DO TRATAMENTO DE HANSENÍASE 
 
Aline Russomano de Gouvêa1, Claudemir Posclan2, Joice Machado Martins3, Tauana Aparecida 
Almeida Dias4, André Wilian Lozano5, Clinton Fábio Gomes da Silva6 
 
Introdução: O Brasil é o segundo país com maior número de casos de Hanseníase1. A Hanseníase 
causa acometimento dos nervos periféricos e manchas na pele com alteração de sensibilidade 
térmica, dolorosa e tátil. O diagnóstico precoce e o tratamento poliquimioterápico (PQT) durante 6 
ou 12 meses proporcionam a cura e interrupção da fonte de transmissão. O abandono do 
tratamento é um fator contribuinte para aumentar a incidência da doença1. Ele está relacionado à 
segurança do paciente, tema pouco discutido na atenção básica, porém os eventos adversos de 
medicação estão entre os três maiores problemas de segurança na atenção primária2. Os pacientes 
que não comparecerem para dose supervisionada mensal devem ser contatados pela equipe em 
até 30 dias1. Objetivo: Identificar os motivos de abandono do tratamento da Hanseníase dos casos 
de 2013 a 2017 em uma cidade hiperendêmica. Método: Estudo descritivo transversal, com 
abordagem quantitativa. Aprovado pelo CEP sobre o CAAE nº 91251718.4.0000.5415. Realizou-se 
coleta de dados em prontuários e entrevista com ocasos de abandono. Resultados: Dos 234 casos 
13,7% abandonaram o tratamento. Identificamos que o índice de abandono teve uma elevação de 
2013 a 2017. As drogas da PQT causam eventos adversos e esse foi o principal motivo abandono do 
tratamento identificado em 14,9% dos casos. Também estiveram entre os motivos: o preconceito, 
vontade própria, negação da doença, recomendação de um segundo médico, relato de cura, 
demora no atendimento, dificuldade no acesso a medicação, depressão e não obteve melhoras 
clínicas. O contato com quem não comparece a unidade para tomar a dose supervisionada e retirar 
a medicação não é realizado. Conclusão: A equipe deve desenvolver ações efetivas em prol da 
segurança do paciente no monitoramento do tratamento. Medidas devem ser aplicadas para atuar 
na mitigação dos motivos, quebra da cadeia epidemiológica da doença e segurança do paciente. 

 
Descritores: Hanseníase; Tratamento; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 

 
Referências:  
1. Brasil. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. V. 1, 2 e 3. Brasília-DF. 2017.  
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Trabalho 6 – SISTEMA INFORMATIZADO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRIBUIÇÕES 
PARA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA  
 
Andréa Piani Teixeira da Silva1, Susy Groeger Lapa2, Angela Maria La Cava3, Rosangela Almeida 
Castro Amorim4 

 
Introdução: O sistema informatizado para dispensação de medicamentos é uma tecnologia que visa 
melhorar a assistência e reduzir os riscos de erros de medicação e, consequentemente, danos à 
saúde do paciente; foi implantado de forma inovadora para o cuidado à criança no serviço de 
pediatria, cenário deste estudo. Objetivo: Identificar as políticas e procedimentos de suporte para 
utilização do Sistema Informatizado para Dispensação de Medicamentos na assistência à saúde da 
criança em hospital acreditado; conhecer os limites e as possibilidades do Sistema Informatizado 
para Dispensação de Medicamentos na qualidade da assistência prestada à saúde da criança em 
hospital acreditado. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, realizada na 
enfermaria pediátrica de hospital, especializado, acreditado pela Joint Commission International, 
no Rio de Janeiro; os participantes foram 1 farmacêutico, 1 técnico de enfermagem e 3 enfermeiras. 
O estudo obteve aprovação ética (Parecer no 2.989.750). Resultados: A análise evidenciou a adoção 
de política e procedimentos para uso do sistema, com foco nas Metas Internacionais de Segurança 
do Paciente; os participantes creditaram ao sistema informatizado a possibilidade de assistir à 
criança com qualidade e menor custo hospitalar. A dispensação de medicações durante situações 
de emergência foi considerada como limitadora. Discussão: O sistema informatizado otimiza o 
tempo da assistência dos profissionais de saúde e reduz potenciais erros de medicação. Conclusão: 
O Sistema Informatizado foi considerado ferramenta de segurança no manejo de medicamentos, 
garantindo eficiência e eficácia, entretanto, não suprimem a necessidade de que os profissionais de 
saúde tenham conhecimentos, habilidades e competências no manuseio da tecnologia. Por se tratar 
de hospital acreditado com padrão internacional, a atenção está focada em melhores práticas de 
assistir e cuidar da criança hospitalizada na enfermaria pediátrica, assim implicando na adoção de 
políticas e procedimentos, baseados em evidências e orientadas por consenso. 
 
Descritores: Enfermagem Pediátrica; Qualidade da Assistência à Saúde; Sistema de Medicação no 
Hospital. 
 
Eixo: Pacientes. 

 
Referências:  
1. Institute for Safe Medication Practices. Follow ISMP guidelines to safeguard the design and use 
of automated dispensing cabinets (ADCs). ISMP Medication Safety Alerts! 2009, vol. 14, n. 3, p. 1-4. 
2. James Baker, Marcy Draves, Amar Ramudhin,.Analysis of the Medication Management System in 
Seven Hospitals. Carefusion, 2010. 
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Trabalho 7 – A OCORRÊNCIA DE POTENCIAIS EVENTOS ADVERSOS EM UM HOSPITAL NO INTERIOR 
DE MINAS GERAIS  
 
Antônio José de Lima Júnior1, Ariane Cristina Barboza Zanetti2, Cristiane Fernandes3, Dayane 
Gonçalves Felisbino4, Carmen Silvia Gabriel5 
 
Introdução: Os Eventos Adversos são definidos como lesão ou dano não intencional que resulta em 
incapacidade ou disfunção, temporária ou permanente, e/ou prolongamento do tempo de 
permanência hospitalar ou morte em decorrência do cuidado em saúde prestado, não havendo 
vínculo com o processo de doença subjacente do paciente. Quando há um incidente com potencial 
de dano, tem-se um potencial evento adverso (pEA). Objetivo: Avaliar ocorrência de potenciais 
eventos adversos em um hospital no interior de Minas Gerais. Método: Trata-se de um estudo 
epidemiológico descritivo, de delineamento transversal, com a obtenção de dados de internações 
que ocorreram ao longo do ano de 2015. As avaliações mencionadas foram efetuadas por meio do 
uso da versão informatizada dos formulários de rastreamento de EAs, desenvolvidos pelo Canadian 
Adverse Events Study (CAES) (BAKER et al., 2004; MENDES et al., 2008). Este estudo foi aprovado 
pelo CEP da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP sob o parecer 3.008.017. Resultados: 
Foram avaliados 254 prontuários, dos quais 68 (27%) apresentaram ao menos um critério de 
rastreamento positivo para pEA, totalizando 113 pEA, distribuídos por critério de rastreamento: 
internação prévia relacionada à atual (18); terapia antineoplásica (4); traumatismo, acidente ou 
queda ocorridos durante a internação (5); efeito indesejado ao medicamento (8); febre no dia 
anterior à alta (3); transferência de uma unidade de internação para unidade de terapia intensiva 
(3); segunda intervenção cirúrgica (6); lesão após procedimento invasivo (5); alteração neurológica 
durante a internação (3); infecção relacionada ao cuidado (24); documentação que sugere litígio (4); 
outra ocorrência indesejada (30). Conclusão: Os sistemas de saúde devem medir os eventos 
adversos de maneira consistente e confiável, usando definições padronizadas, bem como divulgar 
publicamente as taxas de EAs. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Dano ao Paciente; Erros Médicos. 
 
Eixo: Pacientes. 

 
Referências:  
1. BAKER, G. R. et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among 
hospital patients in Canada. CMAJ, v. 170, n. 11, p. 1678–86, 25 maio 2004.  
2. MENDES, W. et al. Adaptação dos instrumentos de avaliação de eventos adversos para uso em 
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Trabalho 8 – CONFERÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO: ESTRATÉGIA 
DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Caren de Oliveira Riboldi1, Rose Mary Devos Valejos2, Rúbia Guimarães Ribeiro3, Joseane Brandão 
dos Santos4, Marinez Costa Beber5, Maria Antônia Lima Ferreira6 

 
Introdução: O trabalho em saúde caracteriza-se por inúmeros processos assistenciais relacionados 
entre si, os quais envolvem múltiplos profissionais e resultam em uma complexa rede de ações. 
Neste cenário, as metas internacionais de segurança do paciente preconizadas pela Organização 
Mundial da Saúde visam direcionar e garantir a segurança desses processos. A correta identificação 
do paciente corresponde à meta 1 e preconiza a responsabilidade do profissional em realizar, 
previamente a qualquer intervenção junto ao paciente, a conferência de sua identidade. Objetivo: 
Descrever a estratégia implementada, pela equipe de enfermagem de uma unidade de internação 
cirúrgica, para assegurar a conferência da identificação de pacientes em pós-operatório. Método: 
Relato de experiência oriundo da prática assistencial da equipe de enfermagem de uma unidade de 
internação cirúrgica em um hospital universitário do sul do Brasil. Resultados: A unidade de 
internação cirúrgica do presente relato caracterizase por internações de pacientes adultos e 
pediátricos submetidos a cirurgias eletivas de curta permanência provenientes de outros setores 
do hospital. O fluxo de internação inicia com o contato telefônico entre os enfermeiros das 
unidades envolvidas. Posteriormente, o técnico de enfermagem desloca-se para transportar o 
paciente e receber as informações para a continuidade do cuidado. Considerando que haviam 
fatores que poderiam potencializar riscos durante o processo, a equipe de enfermagem identificou 
a necessidade de estabelecer um plano para assegurar o cumprimento da meta 1. Assim, 
padronizou-se a rotina de imprimir uma etiqueta de identificação onde constam nome completo e 
número do prontuário, realizando a conferência com a pulseira de identificação do paciente na 
ocasião do transporte e transferência do cuidado. Conclusão: Entende-se que é responsabilidade 
de todos os profissionais implementar estratégias para minimizar potenciais falhas e que a medida 
adotada pela equipe constituiu uma ação que qualificou a continuidade da assistência e das 
informações, garantindo a segurança do paciente. 
 
Descritores: Enfermagem; Fluxo de Trabalho; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 

 
Referências:  
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Trabalho 9 - GERENCIAMENTO DE RISCOS RELACIONADOS AO USO DE SONDA ENTERAL: 
CONTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR  
 
Geovana Cristina Teso da Silva1, Marta Cristiane Alves Pereira2, Cibele Cirino de Souza3, Aline de 
Melo Castro Bruna4, Carolina Corrêa5  

 
Introdução: A gestão da informação e do conhecimento corresponde ao centro das atividades 
profissionais e do processo decisório nas práticas de saúde, com grande potencial para alcançar 
maior eficiência na redução de riscos e incidentes evitáveis1,2, relacionados ao uso de sonda enteral. 
Objetivo: Identificar os riscos relacionados ao uso da sonda enteral por meio de sistemas de 
informação hospitalar. Método: Estudo quantitativo, descritivo, longitudinal e retrospectivo 
realizado em um hospital universitário, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 
56431216). A amostra foi constituída por 30 pacientes com diagnóstico de Pneumonite devido a 
alimento ou vômito (CID J690), em uso de sonda enteral e que evoluíram para óbito durante a 
hospitalização. Resultados: Houve predominância de participantes do sexo masculino (70%), 
casados 8 (60%), brancos 12 (66,7%), com idade média de 60,2 anos (DP=16,2), com 22 (73,3%) de 
pacientes com internação no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Em relação a sonda enteral, a técnica 
prevalente de passagem foi na beira do leito 27 (73,9%) e o motivo para uso da mesma não foi 
descrito na maioria dos casos 9 (39,1%). O diagnóstico de Pneumonite devida a alimento ou vômito 
foi predominantemente descrito como secundário (80%). Foram identificados registros de 519 
ocorrências durante o período de hospitalização que podem estar relacionadas com o uso da sonda 
enteral, com predominância do registro de fezes líquidas ou diarreicas 144 (27,7%), abdômen 
distendido 143 (27,6%), vômito 89 (17,1%) e saque não planejado 80 (15,4%). Conclusão: Os 
resultados confirmam o potencial de contribuição dos Sistemas de Informação Hospitalar para 
efetivação do gerenciamento de riscos em saúde, evidenciando a existência de oportunidades para 
a ampliação das ações de enfermagem, visando maior qualidade e segurança na assistência aos 
pacientes hospitalizados em uso de dieta e/ou medicamentos por sonda enteral.  
 
Descritores: Sistemas de Informação Hospitalar; Gestão de riscos; Sonda Enteral. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 10 - FATORES DE RISCO PARA DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA INDUZIDA POR OPIOIDE 
RELACIONADO ÀS CARACTERÍSTICAS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  

 
Cintia Silva Fassarella¹, Talita Rosa dos Santos², Tássia Marília Castelo Branco Freire Cuba2, Flávia 
Giron Camerini3, Danielle de Mendonça Henrique3 

 

Introdução: Os opioides são amplamente utilizados por suas propriedades analgésicas, usados 
isoladamente ou em combinação com outros medicamentos, como sedativos e medicação 
préanestésica. Os analgésicos opioides são medicamentos com alto potencial de provocar danos à 
saúde do paciente em decorrência de falha no processo de utilização, denominados medicamentos 
potencialmente perigosos. Objetivo: Descrever os fatores de risco para depressão respiratória 
induzida por opioide relacionado às características dos procedimentos cirúrgicos. Método: Estudo 
retrospectivo, de abordagem quantitativa, realizado na sala de recuperação anestésica, de um 
hospital universitário no Rio de Janeiro, com análise documental em prontuários de pacientes 
cirúrgicos em uso de opioide. A amostra foi realizada de forma não probabilística de maneira 
intencional, atendendo aos critérios de inclusão e exclusão. O estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética do hospital sob parecer nº 2.544.499. Os dados foram coletados entre março e junho de 2018. 
Realizado análise estatística descritiva. Resultados: Foram analisados 330 prontuários de pacientes 
cirúrgicos que fizeram uso de opioide no intraoperatório. Predomínio de pacientes adultos 
(63,33%), sexo feminino (56,36%), não obeso (89,39%). As comorbidades mais predominante foram 
cardiovasculares (43,03%) e endócrino-metabólicas (18,79%). O peso médio para pacientes do sexo 
masculino foi de 77,7 kg e feminino de 60,1kg. Os fatores de risco observados no período anestésico-
cirúrgico foram procedimentos de médio porte (43,64%), especialidade de urologia (35,45%), 
anestesia geral (64,85%), decúbito dorsal (53,94%) e tempo médio de anestesia 2 horas e 49 
minutos. Conclusão: O reconhecimento de pacientes com fatores de risco para depressão 
respiratória induzida por opioide relacionado às características dos procedimentos cirúrgicos 
permite ao enfermeiro no intraoperatório um gerenciamento da assistência mais efetivo, auxilia na 
tomada de decisões e na prevenção de incidentes. 
 
Descritores: Analgésicos Opioides; Enfermagem Perioperatória; Medicamentos Potencialmente 
Perigosos. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 11 - OCORRÊNCIA DE EVENTO ADVERSO DO TIPO DOR RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO 
DE INSULINA EM PACIENTES DIABÉTICOS  
 
Cristiane Chagas Teixeira1, Thaisa Cristina Afonso2, Thais Almeida de Alvarenga3, Robson Tostes 
Amaral4, Ana Lúcia Queiroz Bezerra5, Valéria Pagotto6 

 
Introdução: O evento adverso do tipo dor refere a um indicador de segurança que permite a 
mensuração da qualidade da assistência. Neste sentido, identificar a ocorrência de dor relacionada 
à administração de insulina permite o desenvolvimento de ações preventivas a danos aos pacientes 
diabéticos. Objetivo: Analisar a ocorrência de dor relacionada à administração de insulina em 
pacientes diabéticos. Metodologia: Estudo transversal realizado em um ambulatório especializado 
do SUS de Goiânia (GO), Brasil. Os dados foram coletados nas fichas de consulta de enfermagem de 
pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo II e usuários de insulina NPH e/ou Regular, no 
período de agosto de 2015 a agosto de 2016. Realizada análise descritiva e comparação de 
proporções no STATA 12.0. Parecer CAAE 53869316.7.0000.5078. Resultados: Dos 102 usuários de 
insulina, 55,9% eram do sexo feminino, média de idade de 57,3 anos; 58,4% tinham diabetes 
mellitus tipo 2 há mais de 11 anos; 66,4% faziam 1-3 aplicações de insulina por dia; 61,2% utilizavam 
4 ou mais doses por dia e 47,7% administravam 51-100UI de insulina diariamente. A prevalência dos 
eventos adversos relacionados a administração de insulina foi 77,5% sendo: dor (51%), hematoma 
(38%) e endurecimento (31,3%). Conclusão: Há necessidade de implementar estratégias no cuidado 
de enfermagem que minimize os riscos de danos associados a administração de insulina, 
viabilizando a segurança dos pacientes diabéticos. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Dor; Diabetes Mellitus. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
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Trabalho 12 - NOTIFICAÇÃO DE FLEBITE EM UM HOSPITAL DE ENSINO  
 
Cristiane Chagas Teixeira1, Ana Lúcia Queiroz Bezerra2, Thaisa Cristina Afonso3, Adrielle Cristina Silva 
Souza4, Robson Tostes Amaral5, Ana Elisa Bauer de Camargo Silva6 

 
Introdução: A flebite é uma inflamação de veia associada ao uso de cateteres intravenosos 
periféricos. São fatores de riscos à má técnica de assepsia ou contaminação do cateter durante a 
fabricação, estocagem ou uso e infusão de medicamentos. A taxa aceitável deve ser 5% ou menos. 
A notificação auxilia na educação dos profissionais e na prevenção1,2. Objetivos: Analisar as 
notificações de flebite em pacientes hospitalizados. Método: Estudo descritivo, transversal, 
desenvolvido em hospital de Goiás, Brasil. Os dados foram obtidos por meio de relatórios do 
sistema online de notificação hospitalar, VIGIHOSP. Foram incluídos todos os incidentes do tipo 
flebite notificados no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de julho de 2018. Resultados: Foram 
notificadas 13 flebites, 61,53% em adultos do sexo masculino; 30,7% localizados na fossa cubital, 
69,23% em uso de cateter periférico. O fator contribuinte foi a administração de antimicrobiano 
45,15%, o dano moderado foi em 84,61% dos casos. Os enfermeiros notificaram 84,61% dos casos. 
As notificações foram associadas à presença de flebite ao local de inserção, o tipo de cateter, uso 
de antimicrobianos e risco prévios ao incidente. A subnotificação nos prontuários limitou a 
obtenção de indicadores dos pacientes e levantamento de taxa de resultados desses incidentes. 
Conclusão: A equipe de enfermagem tem papel primordial na notificação das evidências para 
subsidiar as diretrizes clínicas e indicadores de qualidade de assistência em saúde. 
 
Descritores: Flebite; Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 13 - IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO 
DOMICILIAR  
 
Daiani Alves Senden1, Pedro Luis da Silva Galvão2, Ilda Rosa Feiden3, Bárbara Schneider4, Ana 
Carolina Steinmetz Campos5, Shirley Frosi Keller6 

 
Introdução: Buscando atender as normas internacionais de segurança dos pacientes em atenção 
domiciliar, a Hospitalar ATS implantou protocolos de identificação, de comunicação e de prevenção 
de riscos. Objetivo: Garantir segurança assistencial aos pacientes atendidos pela empresa, 
reintegrando o ser humano no seu domicílio, melhorando sua qualidade de vida e de sua família. 
Método: Elaboramos protocolos para instrumentalizar a assistência segura no domicílio, conforme 
elegibilidade dos pacientes para tal. São eles: identificação segura do paciente, avaliação do risco 
de queda, prevenção de lesão por pressão (LLP) e avaliação da dor como quinto sinal vital. Para o 
protocolo de identificação segura do paciente, adotamos dois identificadores, nome completo e 
data de nascimento. No domicilio, os mesmos podem ser encontrados em um “display” e também 
no prontuário do paciente. No protocolo de avaliação de risco de queda, instituímos a escala de 
Downton, aplicada periodicamente pela equipe. O risco está sinalizado no “display” e as ações de 
prevenção descritas em prescrição de cuidados. Já para o protocolo de prevenção de LLP, utilizamos 
para avaliação de risco a escala de Braden. Ainda, além da sinalização de risco no “display” e as 
ações de prevenção descritas em prescrição de cuidados, adotamos formulário de mudança de 
posição. No protocolo de avaliação da dor, padronizamos escalas validadas que permitem mensurar 
a dor dos diferentes perfis de pacientes, possibilitando melhor tratamento. Resultados: No último 
ano, houve apenas duas quedas assistidas de pacientes, não houve desenvolvimento de nenhuma 
LPP e o manejo da dor foi eficientemente mensurado de modo a garantir conforto de nossos 
pacientes. Conclusão: A aplicação dos protocolos proporcionou maior eficácia na prevenção de 
eventos adversos, com consequente impacto positivo no cumprimento da meta global de cuidado 
de cada paciente, de acordo com o trajeto terapêutico elaborado pela equipe multiprofissional no 
processo de avaliação periódica do mesmo. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Pacientes; Protocolos. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 14 - A GESTÃO DE CUIDADO DA HOSPITALAR ATS GEROU EXCELENTES RESULTADOS 

 
Daiani Alves Senden1, Pedro Luis da Silva Galvão2, Ilda Rosa Feiden3, Bárbara Schneider4, Ana 
Carolina Steinmetz Campos5, Shirley Frosi Keller6 

 
Introdução: O desmame na atenção domiciliar consiste em tratar, reabilitar ou readequar funções 
para que o paciente retorne aos afazeres da vida social. Durante esse processo, o desmame ocorre 
com redução progressiva da assistência de enfermagem e dos demais serviços de saúde, conforme 
a evolução clínica do paciente. Os familiares são envolvidos e treinados para que possam assumir 
os cuidados gradualmente até a saída definitiva da equipe de assistência. Objetivo: Otimizar 
gerenciamento da gestão de cuidado do atendimento prestado ao paciente, a família e a 
operadora em pacientes em internação domiciliar (ID) e assistência supervisionada (AS). Método: 
Em 2018, entendendo a importância do desmame do paciente domiciliar, a Hospitalar ATS iniciou 
uma nova metodologia de trabalho com a revisão e a avaliação multiprofissional de todos planos 
de atenção domiciliar dos pacientes em acompanhamento nas modalidades ID e AS. De maneira 
sistemática e com participação de toda equipe multiprofissional, cada paciente teve metas e 
objetivos terapêuticos definidos, a partir de critérios técnicos bem estabelecidos, com o 
acompanhamento sequencial em reuniões clínicas semanais de análise de plano de cuidado. 
Resultados: A taxa de desmames programados versos efetivados foi de 94%, considerando todos 
os pacientes em ID e AS; a taxa de desmame em ID atingiu 80% de efetividade no desmame de 
serviços e por fim, desmame de 64% de serviços de ID via liminar judicial. Conclusões: A 
efetividade do processo de gestão do cuidado do paciente, através da constante qualificação da 
equipe de profissionais e pelo robusto sistema de informações, nos permitiu findar 2018 com esses 
resultados. Comprovando que fazer adequada gestão de saúde na atenção domiciliar faz toda a 
diferença para paciente, família, equipe e garante a sustentabilidade do sistema. 
 
Descritores: Pacientes; Cuidado; Desmame. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
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Trabalho 15 - SEGURANÇA DO PACIENTE NO CONTEXTO DO PARTO 
 
Débora Nayá Almeida dos Santos¹, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Cavalho², Luana Sousa de 
Carvalho³, Matheus Tavares França da Silva4, Beatriz Davini Sales Rebouças5 
 
Introdução: Os avanços científicos contribuíram para o desenvolvimento das áreas de saúde 
materna e perinatal. No entanto, ainda é necessário reformular as práticas da assistência à mulher 
no momento do parto, para torná-la protagonista desse processo e para reduzir os altos índices 
de mortalidade materna. Assim, o governo brasileiro vem priorizando políticas públicas de atenção 
segura e integral à saúde materno-infantil. Objetivo: Retratar a segurança do paciente no contexto 
do parto. Método: Trata-se de uma revisão de literatura, com abordagem qualitativa. A busca da 
literatura foi realizada na base de dados eletrônicas Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF) em março de 2018, obtendo-se 10 publicações. Resultados: 
Implementaram-se diversas estratégias para sanar esses problemas, como o Projeto Maternidade 
Segura, que estimulou o credenciamento das instituições para promover a assistência integral à 
saúde materno-infantil, através da garantia de informação sobre saúde reprodutiva e direitos da 
mulher; garantia da assistência durante a gravidez, parto e puerpério, e ao planejamento familiar; 
incentivo ao parto normal e humanizado; rotinas escritas para normatizar a assistência e 
treinamento de toda a equipe de saúde para implementá-las; estrutura adequada ao atendimento 
materno e perinatal e possuir arquivos de sistema de informação, bem como, avaliar 
periodicamente os indicadores de saúde materno-infantil. Enquanto a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher buscava garantir os direitos e ampliar o acesso aos meios e 
serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território 
brasileiro, para reduzir a morbimortalidade feminina, principalmente por causas evitáveis, em 
todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer 
espécie, bem como, ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 
Sistema Único de Saúde. Conclusão: Constata-se que políticas que garantem a mulher o seu direito 
à saúde, parto e puerpério seguro ainda precisam de efetividade e comprometimento dos gestores 
e profissionais da saúde.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Parto; Enfermagem Obstétrica. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 16 - CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO PARA A REALIZAÇÃO SEGURA DE EXAME DE 
IMAGEM NO LEITO 
 
Débora Thais Siqueira Soares1, Mariana Cacção Villa2, Maria Ribeiro Lacerda3, Ana Paula Hermann4, 
Nayla Tamara de Godoi Caceres5 

 
Introdução: Para minimizar complicações advindas do cuidado a beira do leito, é necessário 
incentivar o uso da adoção de protocolos e diretrizes, os quais trazem definições específicas do 
cuidado a ser executado, descrevem detalhadamente as ações a serem realizadas com o objetivo 
de reduzir a alteração de conduta entre os profissionais, permitindo que a assistência seja 
padronizada, melhorando a qualidade e a segurança da assistência e o uso racional dos recursos1. 
Objetivo: Relatar a construção de protocolos de realização segura de exames de imagem no leito 
em pacientes críticos utilizando a Pesquisa Convergente Assistencial. Método: As quatro fases da 
Pesquisa Convergente Assistencial, a concepção, instrumentação, perscrutação e análise, permitem 
criar, debater e discutir cuidados para que ocorra a mudança no contexto social2. A pesquisa foi 
realizada entre maio de 2017 a março de 2018, com 33 profissionais de saúde, de um Hospital 
Público do Paraná, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, CAAE: 648121170.0.0000.0096. 
Resultados: Foram elaborados sete protocolos de cuidados aos pacientes críticos submetidos a 
exames de imagem no leito. Conclusão: O método proporcionou a experiência de mergulhar na 
prática assistencial, os conceitos de dialogicidade, a expansibilidade, a imersibilidade e a 
simultaneidade, da pesquisa convergente assistencial, permitiram identificar os cuidados aos 
pacientes críticos a serem contemplados em um protocolo para a realização segura de exame de 
imagem no leito. 
 
Descritores: Cuidados Críticos; Protocolo; Diagnóstico por Imagem. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
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Silva DMGV. Pesquisa convergente assistencial: delineamento provocador de mudanças nas práticas 
de saúde. 3ª ed. Porto Alegre; Moriá, 2014. p. 27-29.  
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Trabalho 17 – INCIDENTES DE SEGURANÇA NO CUIDADO À CRIANÇA EM UNIDADE DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE 
 
Érika da Silva Bandeira1, Fádua Emanuelle Lopes de Oliveira2, Roberta Meneses Oliveira3, Paulo 
César de Almeida4 

 
Introdução: A atual conjuntura da saúde no Brasil vem exigindo esforços direcionados à prevenção 
de incidentes decorrentes da assistência prestada em cenários pouco explorados, como a Atenção 
Primária em Saúde1. Nesta, volta-se o olhar para a segurança da assistência a grupos vulneráveis, 
como as crianças atendidas nesse cenário. Objetivo: Identificar incidentes de segurança 
decorrentes do cuidado prestado à criança, na atenção primária à saúde. Método: Estudo 
descritivo, quantitativo, realizado em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde, localizada em 
Fortaleza, Ceará, no período de setembro de 2017 a janeiro de 2018. Contou-se com a participação 
de cinco cirurgiões-dentistas, sete enfermeiros e seis médicos. Esses registraram os incidentes 
identificados durante seu período de trabalho, por meio de um questionário sobre erros na 
atenção primária em saúde, traduzido e adaptado ao contexto brasileiro2. Os resultados foram 
analisados por meio de estatística descritiva. As variáveis controladas relacionadas aos incidentes 
foram: tipo, frequência, local de ocorrência, grau de dano envolvido, fatores contribuintes e 
resultados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 
Ceará (CAAE: 69260117.3.0000.5534). Resultados: Em 5.642 consultas da equipe multiprofissional 
às crianças na atenção primária em saúde, a razão de incidentes de segurança registrados foi de 
0,64%. Esses estavam relacionados ao seguimento inadequado do tratamento no domicílio, falhas 
no tratamento odontológico, administração de medicamentos e de vacinas, entre outros. A 
maioria dos incidentes foi considerada eventos adversos (91,6%), os quais ocasionaram danos 
moderado (66,6%), mínimo (27,2%) e permanente (6,0%) às crianças. Já os principais fatores 
contribuintes foram: falhas na comunicação com o paciente (34,0%) e falhas no cuidado (31,0%). 
Conclusão: Conclui-se que há evidências de incidentes de segurança do paciente pediátrico na 
atenção primária em saúde, sendo necessária uma organização funcional do serviço para 
gerenciamento dos riscos e prevenção dos eventos adversos. 
 
Descritores: Criança; Atenção Primária à Saúde; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
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3 Enfermeira. Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Professora Adjunta do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
4 Estatístico. Doutor em Saúde Pública. Professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará. 
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Trabalho 18 – RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE 
QUEDAS EM HOSPITAL DO VALE DO RIO PARDO  
 
Gilciane Bolzan Wansing1, Lilian Pereira de Barros2, Adriane Anacker3, Adalia Ferreira Pinheiro4, 
Fernanda Ribeiro Gallisa5 

 
Introdução: Episódios de queda em hospitais podem trazer prejuízos a saúde dos pacientes, 
desqualificando a assistência prestada pela instituição e consequentemente levar a impactos de 
ordem legal, causando aos pacientes possíveis comprometimentos físicos e/ou psicológicos 
aumentando o tempo de internação. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
estratégias de prevenção de queda necessitam ser abrangentes, como a criação de ambientes 
seguros priorizando à investigação relacionada com a queda e a definição de políticas eficazes 
para reduzir o risco. A elaboração de protocolos específicos de prevenção de quedas é uma 
ferramenta norteadora da melhoria constante na excelência do cuidado, controlando os riscos, 
prevenindo eventos e reduzindo possíveis consequências. Objetivo: Relatar o processo de 
implantação de um protocolo institucional de prevenção de quedas em ambiente hospitalar. 
Método: Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, com revisão bibliográfica, 
elaborado no contexto das metas internacionais de segurança do paciente com foco nas 
estratégias de prevenção de quedas. Realizado em hospital de médio porte, filantrópico, 
localizado no Vale do Rio Pardo. Resultados: Após aprovação da direção assistencial, do núcleo 
interno de segurança do paciente e realizado os treinamentos multiprofissionais, o protocolo foi 
implantado. O enfermeiro realiza a Escala de Morse para identificar o grau do risco de queda desse 
paciente e conforme esse escore o acompanhante recebe uma cartilha de orientações e de 
prevenção de quedas hospitalares, além da colocação da pulseira de cor amarela no paciente. 
Conclusão: O envolvimento, reconhecimento dos gestores e da equipe multiprofissional mostrou-
se fundamental para viabilizar as ações dirigidas à cultura de segurança do paciente, além de 
melhorar a comunicação, a implantação fortaleceu e estimulou uma participação mais ativa do 
paciente, acompanhante e familiar. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Acidentes por Queda; Qualidade da Assistência à Saúde. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
1. Luzia MF et al. Incidência de quedas e ações preventivas em um Hospital Universitário. Revista 
da Escola de Enfermagem da USP, v. 52, p. 03308, 2018. Disponível em : 
<https://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/145282>. Acesso em: 16 agosto 2018. 
2. Brasil. Protocolo de Prevenção de Quedas. Anvisa, 2013. Disponível em: 
<http://www.saude.mt.gov.br/upload/controleinfeccoes/pasta12/protocolos_cp_n6_2013_pre
ven cao.pdf>Acesso em: 02 setembro 2018. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, especialista em Gestão Hospitalar, Coordenadora do Serviço de Educação Permanente, 
Hospital Santa Cruz de Santa Cruz do Sul-RS, E-mail: gilcianew@unisc.br 
2 Estudante, acadêmica do nono semestre do Curso de Enfermagem da Universidade de Santa cruz do Sul-
Unisc. 
3 Enfermeira, mestre em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc, Docente do 
Departamento de Enfermagem e Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul.  
4 Enfermeira, especialista em Gestão Hospitalar; Sub-coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do 
Hospital Santa Cruz de Santa Cruz do Sul/RS.  
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5 Enfermeira, especialista em Gestão Hospitalar e Gestão em Enfermagem, Diretora de Enfermagem e 
Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Santa Cruz de Santa Cruz do Sul/RS. 
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Trabalho 19 – IMPLANTAÇÃO DO ESCORE DE PEWS NO TIME DE RESPOSTA RÁPIDA COMO 
FERRAMENTA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Giovanna Lopes de Souza1, Isabela S. Frutuoso2, Alari Furlan de Jesus3, Isabella N. Matos4, Maria 
Regina Lourenço Jabur5 

 
Objetivos: Validar e implantar o escore de PEWS (Pediatric Early Warning Score) no protocolo do 
Time de Resposta Rápida (TRR) de um hospital de ensino do interior do estado de São Paulo. 
Método: Realizado levantamento bibliográfico referente aos scores de deteriorização clínica e 
optado pela escala de Pews por ser objetiva e estruturada, prática e fácil de usar que visa 
identificar precocemente ao menor sinal de deteriorização clínica da criança internada. Esse 
escore é baseado na monitorização de parâmetros fisiológicos como preocupação com o paciente, 
frequência respiratória, oxigênio terapia, frequência cardíaca e Nível de consciência. Após a 
elaboração do protocolo toda a equipe do hospital foi treinada. Foram acionados o TRR para 10 
pacientes. Sendo 9 em código amarelo (sinais clínicos de deterioração com score 4, 5 e 6) e um 
em código azul (paciente em PCR). Resultados: Desses, 40% foram encaminhados para o pronto 
atendimento, 30% permaneceram no quarto e 30% foram encaminhados para UTI. Todos os 
atendimentos foram dentro do tempo acordado, sendo 05 minutos em casos de PCR (código azul) 
e 15 minutos em outros sinais clínicos de deteriorização. E por fim ao avaliar a mortalidade, não 
tivemos nenhuma ocorrência. Após a implantação nas unidades piloto o próximo passo é expandir 
para outras unidades pediátricas e acrescenta-lo ao sistema informatizado utilizado no hospital. 
Conclusão: Podemos verificar que após o a utilização do PEWS podemos prevenir piora clínica da 
criança internada, evitar PCR fora dos setores críticos, transmitir informações adequadamente e 
subsidiar nas tomadas de decisões, tornando-se uma ferramenta eficaz de segurança do paciente.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Deterioração Clínica; Cuidados de Enfermagem e Pediatria. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
1. Melo MCB, Ferreira AR, Vasconcellos MC, Gresta MM, Silva NLC, Ferri PM. Novas 
recomendações para o atendimento ao paciente pediátrico gravemente enfermo. Rev Med Minas 
Gerais [Internet]. 2011 [cited 2013 Nov 23];21(4 Supl 1):S12–21. Available from: 
http://rmmg.org/artigo/detalhes/803. 
2. Skaletzky SM, Raszynski A, Totapally BR. Validation of a modified pediatric early warning system 
score: a retrospective case-control study. Clin Pediatr (Phila) 2012; 51(5):431-5.  
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Especialista, Supervisora das Emergências do Hospital da Criança e Maternidade de São José 
do Rio Preto, São Paulo, Brasil. E-mail: giovanna.hcm@gmail.com  
2 Enfermeira, Mestre, Gerente de Enfermagem do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio 
Preto. São Paulo, Brasil.  
3 Enfermeira, Especialista, Gerente Administrativa do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio 
Preto. São Paulo, Brasil.  
4 Enfermeira clínica da Emergência Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. 
São Paulo, Brasil.  
5 Enfermeira, Doutora, Superintendente Assistencial da FUNFARME de São José do Rio Preto. São Paulo, 
Brasil.  
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Trabalho 20 – CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 
 

Patrícia Do Nascimento Amaral Barbieri1, Iride Cristofoli Caberlon2 

 

Introdução: A violência contra idoso é parte integrante dos indicadores da vigilância epidemiológica 
no Brasil desde 2006, pela implantação do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), 
atendendo ao que determina a Lei 10.741/2003, artigo 19 “os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra idoso sejam comunicados pelos profissionais de saúde”. Trata-se de estudo 
exploratório, descritivo com abordagem quantitativa. Objetivo: O objetivo foi caracterizar os tipos 
de violência contra idosos com base nos dados das notificações de violência do núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do município de Gravataí. Método: Foram analisadas todas as fichas de notificação 
do SINAN, de 2010 a 2016, em maio de 2018. O projeto foi aprovado, parecer nº 2.564.374/2018. 
Resultados: Foram identificados 58 casos de violência no período, sendo os tipos: negligência (67%), 
violência física (27%) e psicológica (21%). Dos idosos que sofreram violência, 21% possui deficiência 
mental,14% Alzheimer e depressão. O meio usado pelo agressor foi negligência/omissão. O perfil 
deste de ambos os sexos (34%) e filhos (45%). Os idosos vítimas da violência, tinham entre 60 a 79 
anos (76%), mulheres (76%), raça branca (89%), heterossexual (41%), viúvos (31%). Conclusão: 
Conclui-se que é dever ético dos profissionais de saúde priorizar a prevenção, situações visíveis de 
violência e comunicar aos órgãos competentes. O enfermeiro deve saber reconhecer situações de 
violência, acolher, notificar, e encaminhar o idoso aos órgãos competentes para garantia de seus 
direitos. 
 
Descritores: Idosos; Violência; Maus Tratos ao Idoso. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
1. Coelho EBS, et al. Atenção a homens e mulheres em situação de violência por parceiros íntimos. 
Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. Modo de acesso: www.unasus.ufsc.br 
2. Viana A, Caberlon I.C. Violência em idosos residentes no município de Gravataí. Gravataí, 
Universidade Luterana do Brasil/Campus Gravataí, 2015. 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA - Campus Gravataí/RS. 
Autora do trabalho. E-mail: pnabarbieri@yahoo.com.br 
2 Enfermeira Doutora em Gerontologia Biomédica. Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da 
ULBRA – Campus Gravataí/RS. Orientadora do trabalho. E-mail: iridec27@gmail.com  
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Trabalho 21 – DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA 
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Isabela Shumaher Frutuoso1, Alexandre Lins Werneck2, Ligia Contrin3, Alari Furlan4, Giovanna 
Lopes5, Maria Regina Jabur6 

 
Objetivo: Desenvolver, implementar e avaliar um Ambiente Virtual de Aprendizagem, desenvolvido 
para Educação Continuada em Segurança do Paciente. Método: Realizamos um estudo transversal 
com delineamento descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Utilizou-se a transcrição e 
análise de dados por meio de questionários e descrevendo as etapas do desenvolvimento e 
implementação do ambiente virtual de aprendizagem. O estudo foi realizado na UTI de um Hospital 
de Ensino no interior do Estado de São Paulo. O desenvolvimento do conteúdo, atividades e 
avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem foram criados aplicando-se os conceitos da 
metodologia de Design Instrucional baseada no modelo ADDIE (Analyse, Design, Develop, 
Implement e Evoluate). Resultados: A amostra foi predominantemente feminina, com idade 
variando de 31 a 40 anos e com tempo de contrato da instituição de um a 25 anos. Em relação ao 
desenvolvimento, todas as etapas do modelo ADDIE foram aplicadas. Utilizando questionários 
avaliativos, 84% da amostra julgaram que as metas foram atingidas, 80% relataram que os 
conteúdos expostos estavam "dentro do esperado" ou "melhor que o esperado". Em relação à 
interação entre a equipe, 75% relataram que estava "dentro do esperado" ou "melhor que o 
esperado". Quando perguntados se o ambiente virtual de aprendizagem era uma ferramenta 
importante para a educação continuada, a maioria dos 88% respondentes mostrou um nível mais 
alto de assertividade. Todos eles aprovaram o uso da tecnologia em relação ao planejamento, 
metodologia e design. Em relação à apresentação dos materiais de estudo utilizando o PowerPoint 
Presentation e as atividades realizadas no fórum de discussão, todos os respondentes aprovaram o 
formato tecnológico. Conclusão: Os resultados permitiram inferir que a construção do 
conhecimento pode ser incrementada pela união de estratégias de ensino que permitam a 
autonomia do profissional, a relação dialógica e o aprofundamento dos conteúdos. 
 
Descritores: Educação Continuada; Unidades de Terapia Intensiva; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Ghahramanian A, Rezaei T, Abdullahzadeh F, Sheikhalipour Z, Dianat I. Quality of healthcare 
services and its relationship with patient safety culture and nurse-physician professional 
communication. Health Promot Perspect. 2017;7(3):168-74.  
2. Chera BS, Mazur L, Buchanan I, Kim HJ, Rockwell J, Milowsky MI, et al. Improving patient safety in 
clinical oncology: applying lessons from normal accident theory. JAMA Oncol. 2015;1(7):958-64. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Mestre, Gerente de Enfermagem do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio 
Preto. São Paulo, Brasil. isabelashumaher@gmail.com 
2 Professor Doutor, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São Paulo, Brasil. 
3 Professora Doutora, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São Paulo, Brasil.  
4 Enfermeira, Especialista, Gerente Administrativa do Hospital da Criança e Maternidade de São José do 
Rio Preto. São Paulo, Brasil.  
5 Enfermeira, Especialista, Supervisora das Emergências do Hospital da Criança e Maternidade de São José 
do Rio Preto. São Paulo, Brasil.  
6 Enfermeira, Doutora, Superintendente Assistencial da FUNFARME de São José do Rio Preto. São Paulo, 
Brasil. 
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Trabalho 22 – IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE TRANSPORTE EXTRA HOSPITALAR VISANDO A 
SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO E OBSTÉTRICO 
 
Isabela Shumaher Frutuoso1, Alari Furlan2, Giovanna Lopes3, Maria Regina Jabur4 

 
Introdução: O transporte é um período de instabilidade e grandes riscos para o paciente, sobretudo 
com relação à hemodinâmica e ventilação. Deve-se pesar os riscos potenciais e os benefícios. 
Objetivo: Padronizar o transporte dos pacientes pediátricos e obstétricos no âmbito extra 
hospitalar, a partir da elaboração de protocolo e check list visando evitar eventos adversos. Método: 
Realizado levantamento bibliográfico, elaborado e implantado o Protocolo de Transporte Extra 
Hospitalar visando a segurança do paciente em Hospital de Ensino no interior do Estado de São 
Paulo Especializado em Pediatria e Obstetrícia. Resultados: O protocolo elaborado abordou sobre 
os materiais e equipamentos necessários para realização do transporte, contraindicação de 
transportes extra hospitalar, responsabilidade da equipe de enfermagem e médica no preparo do 
paciente para o transporte, classificação de risco dos pacientes e dimensionamento da equipe e 
situações de não conformidade durante transporte e condutas. Após a elaboração do protocolo 
todos os profissionais foram treinados. Para garantir o transporte seguro foi elaborado um check 
list que contém a verificação de todos os itens acima supracitados. A responsabilidade do 
preenchimento desse check list foi do enfermeiro da Unidade em que o paciente foi transportado. 
O mesmo era aplicado previamente ao transporte para garantir os requisitos mínimos para o 
transporte seguro. Foram preenchidos 28 check list de abril a outubro, desses não obtivemos 
nenhuma ocorrência de evento adverso durante o transporte. Conclusão: O transporte deve ser 
planejado a fim de oferecer um mínimo de riscos e complicações. Verificou-se que o planejamento 
adequado, a participação de pessoal qualificado em cuidados críticos e a seleção de equipamentos 
próprios para a monitorização e suporte do paciente, certamente diminuem as probabilidades de 
insucesso e complicações durante o transporte. 
 
Descritores: Paciente; Cuidados de Enfermagem; Transporte de Pacientes. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências:  
1. Teles MA, Sampaio J Neto, Puster RA, Beltrão BA, Araújo VN, Farias JL, et al. Protocolo para 
transporte intra-hospitalar de paciente da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário 
Walter Cantídio. Rev Med UFC, 2018 out-dez;58 (4); 83-89. 
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1 Enfermeira, Mestre, Gerente de Enfermagem do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio 
Preto. São Paulo, Brasil. isabelashumaher@gmail.com 
2 Enfermeira, Especialista, Gerente Administrativa do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio 
Preto. São Paulo, Brasil. 
3 Enfermeira, Especialista, Supervisora das Emergências do Hospital da Criança e Maternidade de São José 
do Rio Preto. São Paulo, Brasil.  
4 Enfermeira, Doutora, Superintendente Assistencial da FUNFARME de São José do Rio Preto. São Paulo, 
Brasil. 
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Trabalho 23 – O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO EFETIVA EM RESULTADOS CRÍTICOS PARA 
PACIENTES TRANSPLANTADOS DE MEDULA ÓSSEA 
 
Janaína da Silva Flôr, Keron dos Santos Sanches, Valesca Cesar Scalei, Juliana Moraes, Clarice Feyh 
Birnfeld, Taiana Kessler Gomes Saraiva  
 
Introdução: A segurança do paciente tornou-se prioritária dentro dos sistemas de saúde e melhorar 
os riscos relacionados a falhas de comunicação dentro dos hospitais é uma meta internacional de 
qualidade e de segurança na assistência. Algumas intervenções são necessárias para que ocorra a 
melhora da comunicação entre os profissionais de saúde. Protocolos do tipo “readback” ou ler de 
volta, que consistem em pedir a quem está recebendo uma informação verbal que escreva e repita 
em voz alta a informação para o interlocutor, são especialmente importantes nas comunicações de 
resultados de exames e ordens médicas verbais. Método: Em um hospital de grande porte do sul 
do Brasil, este protocolo foi implementado e os resultados laboratoriais de exames críticos são 
repassados diretamente para as enfermeiras assistenciais da referida instituição. O estudo se deu 
em uma unidade de transplante de medula óssea onde foram analisados os resultados críticos 
repassados a este setor. Resultados: Evidenciou-se que no período de 30 dias foram registrados 71 
resultados críticos, onde o protocolo “read-back” foi realizado, os registros são efetivados em um 
livro próprio, com campos específicos para resultado repassado, profissional que recebeu a 
informação, geração de conduta frente ao resultado, identificação do paciente, entre outros. Para 
29 pacientes gerou conduta imediata, resultando 42,3% ajuste de eletrólitos, 39,4% isolamentos 
para pacientes imunossupressos e 18,3% transfusões de hemocomponentes. Conclusões: A 
conduta de ler de volta mostra-se efetiva para confirmar os resultados que influenciam os desfechos 
dos pacientes em uma unidade considerada crítica. A melhora da comunicação efetiva transmite 
segurança para a equipe e para o paciente que necessita de tratamento e de intervenções imediatas 
que visam à estabilização do seu quadro clínico. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Comunicação; Transplante de Células – Tronco 
Hematopoéticas. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Milagres LM et al. Gestão de riscos para segurança do paciente: o enfermeiro e a notificação dos 
eventos adversos. 2015. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira Assistencial I da Unidade de Internação Oncohematologica do Hospital Moinhos de Vento. 
2 Enfermeira Assistencial II do Serviço de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento. 
3 Coordenadora do Serviço de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento. E-mail: janainasflor@gmail.com 
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Trabalho 24 – BUNDLE DE PREVENÇÃO À PNEUMONIA NÃO RELACIONADA À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA PARA PACIENTES EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL: ESTRATÉGIA PARA 
SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Juliana Petri Tavares1, Michelli Cristina Silva de Assis2, Celia Mariana Barbosa de Souza3, Andreia 
Barcellos Teixeira Macedo4, Rodrigo Pires dos Santos5, Ninon Girardon da Rosa6 

 
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) não está isenta de riscos, como complicações 
respiratórias decorrentes de broncoaspiração1. A taxa de incidência de pneumonia não 
relacionada à ventilação mecânica (PNVM) pode variar de 3 a 18 infecções por 1000 pacientedia2. 
Objetivo: Verificar a adesão a um pacote de medidas de segurança (bundle) em paciente com TNE 
e o impacto sob as taxas de PNVM. Método: Trata-se de um estudo transversal. Os dados foram 
coletados por meio de auditorias em um hospital universitário terciário no sul do Brasil, no período 
de junho/2016 a julho/2017 (pré implantação) e de agosto/2017 a setembro/2018 (pós 
implantação do bundle). Foram selecionados adultos clínicos e cirúrgicos em uso de TNE e 
excluídos aqueles em uso de TNE por ostomias. O bundle concentrou-se na padronização dos 
cuidados na administração da TNE. Realizou-se análise descritiva dos dados. O estudo foi 
submetido ao Comitê de Ética (CAEE 01765418.0.0000.5327). Resultados: Realizou-se 1.200 
auditorias, totalizando 514 pacientes. Quanto aos itens do bundle houve aumento significativo na 
verificação dos dados antropométricos, peso na admissão de 60,3% para 82,7% (P<0,001), altura 
de 49% para 78,6% (P<0,001), peso a cada sete dias de hospitalização de 37,6% para 55,5% 
(P<0,001). Aferição da medida externa de 39% para 78,6% (P<0,001) e fixação adequada da sonda 
enteral de 92% para 96,2% (P<0,001). Cabeceira elevada durante a infusão da TNE de 76,2% para 
93% (P<0,001) e o volume médio de TNE administrado de 66,7% para 83,3% (P<0,001). Em 
números absolutos a taxa de PNVM foi de 18,5 infecções/mês em 2016, 13,5 infecções/mês em 
2017 e, em 2018, 11,0 infecções/mês. Conclusão: O pacote de medidas de segurança aplicado aos 
pacientes com TNE demonstrou que a adoção desses cuidados a beira leito melhoraram a 
segurança e a eficácia da nutrição enteral, consequentemente, foi possível reduzir as taxas de 
PNVM. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Nutrição Enteral; Infecção Hospitalar.  
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Sopena N, Heras E, Casas I, et al. Risk factors for hospital-acquired pneumonia outside the 
intensive care unit: a case-control study. Am J Infect Control 2014;42:38-42. 
2. Baker D, Quinn B. Hospital Acquired Pneumonia Prevention Initiative-2: Incidence of 
nonventilator hospital-acquired in the United States. Am J Infect Control 2018;46:2-7. 
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1 Enfermeira, doutora. Professora EENF/UFRGS email: jtavares@hcpa.edu.br 
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5 Médico, doutor. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
6 Enfermeira, mestre. Professora EENF/UFRGS. 
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Trabalho 25 - CONTRIBUIÇÕES DA ALFABETIZAÇÃO EM SAÚDE PARA O ENVOLVIMENTO DO 
FAMILIAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE HOSPITALIZADO NA SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Karen Jeanne Cantarelli Kantorski1, Eva Neri Rubim Pedro2, Wiliam Wegner3, Andrieli Daiane Zdanski 
de Souza4, Silvana Cruz da Silva5, Daniela Santarem6 

 
Introdução: O envolvimento do paciente/familiar nos processos de assistência à saúde consiste 
em um componente imprescindível para melhorar a segurança do paciente¹. Neste sentido, a 
Alfabetização em Saúde refere-se à competência do paciente/familiar para tomar decisões de 
saúde, em três níveis: funcional, interativo e crítico². Objetivo: Descrever a contribuição da 
Alfabetização em Saúde para o envolvimento do familiar de crianças e adolescentes 
hospitalizados na segurança do paciente. Método: Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, 
realizado em um hospital universitário de Porto Alegre entre novembro de 2016 e dezembro de 
2017. Participaram de entrevistas individuais semi estruturadas 17 familiares de crianças e 
adolescentes hospitalizados e oito profissionais de saúde. Utilizou-se análise temática. 
Obtevese aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 60415316.8.0000.5327). 
Resultados: Emergiram duas categorias, a primeira “Alfabetização em saúde do 
paciente/familiar” evidenciou que quando o paciente/familiar possui conhecimento sobre o 
processo de saúde e doença, torna-se possível empoderamento e envolvimento ativo na 
segurança do paciente, pois compreende os cuidados realizados na hospitalização. O nível de 
alfabetização em saúde do paciente/familiar possibilita ao profissional realizar orientações e 
compartilhar decisões de forma individualizada e equitativa, prestando o cuidado centrado no 
paciente/família. A sua promoção contribui para que o envolvimento do familiar, da criança e 
do adolescente na tomada de decisão clínica seja realizado com pleno entendimento dos riscos 
e benefícios associados. A segunda categoria “Estratégias para Alfabetização em Saúde” 
evidenciou que brainstorm, dar tempo para o familiar processar informações, estar disponível 
para esclarecer dúvidas, orientar quanto ao uso seguro da internet, realizar o feedback da 
informação, utilizar recursos lúdicos como desenhos, guias e registros de orientações aos 
familiares potencializam a alfabetização em saúde do paciente/familiar. Conclusão: A 
alfabetização em saúde possibilita maior envolvimento do paciente/familiar na segurança do 
paciente, permitindo a corresponsabilidade sobre os cuidados e a tomada de decisão clínica. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Alfabetização em Saúde; Participação do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Longtin Y, Sax H, Leape Ll, Sheridan Se, Donaldson L, Pittet D. Patient participation: current 
knowledge and applicability to patient safety. Mayo Clin Proc., 2010; 85(1):53–62.  
2. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health 
education and communication strategies into the 21st century, Health Promotion International, 
2000; 15(3): 259–267. 
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1 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Professora e Coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário Fadergs. E-mail: 
karen.jeanne@gmail.com 
2 Enfermeira. Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Professora Titular aposentada da Escola de Enfermagem da UFRGS. 
3 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem pela UFRGS. Professor Adjunto da Escola de Enfermagem da 
UFRGS. 
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4 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela UFRGS. Enfermeira Assistencial do Hospital de Clínicas 
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5 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela UFRGS. 
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Trabalho 26 – SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS DA IMPLANTAÇÃO DO CHECKLIST DO PARTO SEGURO: 
EFEITO NA ADESÃO DOS PROFISSIONAIS AS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS SEGURAS 
 
Arlete Rodrigues Chagas da Costa1, Katiane Tavares da Silva2, Aline Mizusaki Imoto3, Leila Bernarda 
Gottems4 

 
Introdução: A Organização Mundial da Saúde – OMS elaborou o Safe Childbirth Checklist – SCC, 
instrumento para melhorar a qualidade dos cuidados prestados às mulheres no parto e prevenir a 
ocorrência de eventos adversos¹. O checklist contém as práticas essenciais de parto, a partir de 
evidências das principais causas de morte materna. Objetivo: Sintetizar as evidências sobre o efeito 
da implantação do checklist do parto seguro na adesão dos profissionais às práticas obstétricas 
seguras. Método: Foi realizada uma scoping review. Os artigos foram consultados em cinco bases 
de dados eletrônicas no mês de agosto de 2018, resultou na obtenção de 224 artigos. A síntese dos 
dados extraídos dos artigos foi realizada de forma descritiva, analisou-se os títulos, resumos e os 
critérios de inclusão e exclusão. Esse processo levou a exclusão de 215 artigos, por falta de 
conformidade com o objetivo do trabalho, resultando na inclusão de 08 artigos. Resultados: Os 
principais achados dos estudos: limitação à adesão ao checklist; estímulo a comunicação 
interpessoal e o trabalho em equipe, aumenta o número de realizações de melhores práticas, 
aumento da média de 10 de 29 para 25 de 29 de práticas essenciais após uso efetivo do checklist; o 
treinamento de profissionais promove o redesenho interativo dos processos de trabalho e melhora 
as práticas essenciais no nascimento e reduz danos a mulheres e recém-nascidos; a implantação do 
checklist do parto seguro requer o envolvimento das lideranças das instituições, treinamento 
contínuo, e adaptações da lista a realidade do local de implantação. Conclusão: Faz-se necessário 
investir em estratégias como a implantação do checklist, proposta pela OMS, uma vez que os 
estudos apontam evidências favoráveis no seu efeito na adesão às práticas obstétricas seguras e 
suas contribuições para promover ações de melhoria da qualidade e segurança materna e neonatal 
durante a assistência ao parto. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Lista de Checagem; Qualidade da Assistência à Saúde. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Guia de Implementação da Lista de Verificação da Organização Mundial da Saúde-OMS para 
Partos Seguros: melhorar a qualidade dos partos realizados em unidades de saúde para as mães e 
os recém-nascidos. [WHO safe childbirth checklist implementation guide: improving the quality of 
facility-based delivery for mothers and newborns. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2017. 
2. Weiser, T. G.; Berry, W. R. Review article: perioperative checklist methodologies. Can J Anaesth., 
v. 60, n. 2, p. 136-142, fev. 2013. 
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2 Enfermeira, especialista em Saúde Pública, Educação em Saúde, Gestão e Controle de Infecção Hospitalar, 
Mestranda, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS Escola Superior de Ciências da 
Saúde-ESCS. E-mail: katytavares85@gmail.com  
3 Fisioterapeuta, Mestre e doutora em Ciências da Saúde e Saúde Baseada em Evidências (UNIFESP), docente 
permanente do mestrado profissional e acadêmico da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS. E-mail: 
alinem.imoto@gmail.com 
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4 Enfermeira, Doutora em Administração pela Universidade de Brasília, docente permanente do mestrado 
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Trabalho 27 – REDUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ORAIS VIA SONDA NASOGÁSTRICA/ NASOENTÉRICA: ESTUDO QUASE 
EXPERIMENTAL 
 
Laís Facioli Rosa Moreno da Costa¹, Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Souza², Simone Cristina 
Ribeiro³ 
 
Introdução: Os eventos adversos representam dano ao paciente, é uma das dez causas de morte e 
incapacidade no mundo¹. Objetivo: Identificar as não conformidades no preparo e administração 
de medicamentos orais via sonda nasogástrica/nasoentérica (SNG/SNE) antes do uso da 
metodologia de qualidade do Institute Healthcare Improvement (IHI) e reduzir as não 
conformidades após o uso desta metodologia. Método: Trata-se de um estudo de intervenção 
quase experimental que será realizado em uma enfermaria de clínica médica de um hospital privado 
no interior do estado de São Paulo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
EERP-USP (CAAE: 91976318.6.0000.5393). A pesquisa será realizada em duas fases: na primeira, a 
pesquisadora realizará observação direta dos profissionais de enfermagem durante o preparo e a 
administração de medicamentos orais via SNG/SNE, no período de trinta dias. Na segunda fase, os 
profissionais da equipe multidisciplinar serão convidados a participar de um programa de melhoria 
da qualidade. A equipe responderá às três perguntas fundamentais: O que estamos tentando 
realizar? A equipe determinará o principal problema que deverá ser resolvido. Como saber se a 
mudança resultou em melhoria? Definir as medidas e indicadores que serão gerenciáveis. Que 
mudanças podem resultar em melhoria? A equipe discutirá as possíveis mudanças que poderão ser 
implementadas. Após utilizarão o ciclo Plan-Do-Study-Act (PDSA) com a finalidade de testar as 
mudanças planejadas para reduzir os erros nos processos de preparo e administração de 
medicamentos orais via SNG/SNE. Resultados: O resultado esperado é reduzir a frequência de não 
conformidades no preparo e administração de medicamentos orais via SNG/SNE após o uso da 
metodologia de melhoria da qualidade do IHI. Conclusão: Espera-se que os resultados demonstrem 
que a metodologia de melhoria da qualidade do IHI ajudou a reduzir a frequência de erros no 
preparo e administração de medicamentos orais via SNG/SNE. 
 
Descritores: Enfermagem; Erros de Medicação; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. World Health Organization. Patient Safety: Global action on patient safety. 12/12/2018. 
Disponível em: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_29-en.pdf. Acesso em 16 
dez 2018. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Especialista em Segurança do Paciente pela FIOCRUZ, Mestranda em Tecnologia e Inovação 
em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. E-mail: 
lafrmoreno19@hotmail.com  
2 Enfermeira, Doutora em Ciência da Enfermagem, Professora Doutora da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  
3 Enfermeira, Especialista em Urgência, Emergência e CTI pela UNAERP. 
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Trabalho 28 – CONHECIMENTO DO PACIENTE E FAMÍLIA SOBRE SEGURANÇA NO CUIDADO 
 
Luana Laís Femina¹, Maria Regina Lourenço Jabur², Márcia Valéria Caldeira Angelucci Lopes³, 
Aline Giovana Dizero³, Priscilla de Souza4 

 
Introdução: O incentivo para o envolvimento do paciente e família na segurança do cuidado é 
uma estratégia da Organização Mundial da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
visando melhorar a segurança, fazendo destes parceiros da assistência, colocando-os no centro 
do cuidado. Objetivo: Avaliar o conhecimento do paciente ou familiar sobre estratégias de 
segurança para o cuidado. Método: Estudo quantitativo, realizado em junho de 2018 com 20 
pacientes ou familiares em uma unidade de internação cirúrgica cardíaca, através de entrevista 
estruturada onde foram capacitadas sete duplas de avaliadores multiprofissionais. O 
instrumento foi composto por quatro questões abordando três temas: identificação segura do 
paciente, risco de queda e comunicação efetiva, sendo o critério de inclusão paciente com mais 
de quinze dias de internação. Resultados: A primeira questão foi se o paciente e/ou familiar 
demonstrava conhecimento sobre identificação segura; ou seja; foi perguntado qual o motivo de 
estar utilizando pulseira de identificação e a prática de conferência das mesmas, sendo que 70% 
souberam relatar. Sobre comunicação efetiva, 90% demonstraram entender os procedimentos 
propostos na internação e 80% referiram satisfação com o processo de comunicação da equipe 
multiprofissional. Quanto ao risco de queda o questionamento foi em relação à identificação do 
risco e orientações, sendo que 27,8% conheciam sobre a identificação do risco. Conclusão: Foram 
evidenciadas fragilidades no conhecimento da identificação do risco de queda e identificação 
segura, visto que a meta da instituição é de 80% de conhecimento de pacientes e/ou familiares. 
Desta forma foi realizado um grupo de melhoria com a equipe multiprofissional da unidade e 
elaborado plano de ação e será realizada nova auditoria com pacientes e familiares para 
verificação de avanço no conhecimento das estratégias de segurança. 
 
Descritores: Segurança; Equipe de Enfermagem; Qualidade de Assistência à Saúde. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria no 529 de 1° de abril de 2013. Institui o Programa Nacional 
de Segurança do Paciente (PNSP). Diário Oficial da União 2013, 23 abr. 
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Trabalho 29 – ASSISTÊNCIA SEGURA COMO DIREITO DO PACIENTE: REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Mariana de Carvalho Oliveira Coelho da Paz Berg1, Amauri dos Santos Araujo2, Maria Elizabete 
Rodrigues Viana3, Patrícia de Carvalho Nagliate4, Nathália Medeiros Martins5, Isabel Comassetto6 

 
Introdução: As pessoas que necessitam de assistência à saúde devem ser consideradas como 
detentores de direitos, o que os distingue de simples usuários ou consumidores, pois implica 
contato humano, relação entre duas pessoas1. Nesse sentido, sabendo-se que adventos 
decorrentes do processo terapêutico podem acarretar danos e até a morte do paciente, os órgãos 
internacionais de direitos humanos se posicionam quanto à interface entre a violação ao direito à 
vida e a morte de pacientes resultantes de erros cometidos por profissionais de saúde2. Objetivo: 
Identificar nas bases de dados a produção do conhecimento sobre os direitos do paciente frente a 
assistência à saúde. Metodologia: Estudo de Revisão Integrativa, realizada nas Bases de Dados de 
Enfermagem, National Library of Medicine, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde, Scientific Eletronic Library Online, no período de 2015 a 2018. Foram avaliados 23 artigos 
demonstrando a produção científica a nível internacional e nacional sobre direito do paciente. 
Resultados: Foram contemplados 3 estudos, o que demonstra a escassez de pesquisas na área dos 
direitos humanos sobre segurança do paciente. Verificou-se nos estudos a importância de um 
trabalho conjunto entre pacientes e profissionais da saúde, para que seja possível estabelecer um 
cuidado individualizado, seguro e que possibilite atingir os objetivos do paciente. Desse modo, o 
cuidado baseado no planejamento colaborativo e que é centrado na pessoa responde às 
necessidades do indivíduo. Conclusão: Assim, a perspectiva do paciente enquanto titular de 
direitos humanos, no contexto da segurança, é inovadora, e esse estudo mostra como as 
responsabilidades devem ser pactuadas entre profissionais e pacientes, quando engajados no 
processo de assistência e bem informados, são capazes de compreender, executar e se 
comprometer com os cuidados, contribuindo para uma condução positiva do seu tratamento. 
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Segurança do Paciente; Direito. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Pereira FGF et al. Segurança do paciente e promoção da saúde: uma reflexão emergente. Revista 
Baiana de Enfermagem, Salvador, 2015 jul./set. V. 29, n. 3, p. 271-277.  
2. Albuquerque AA, Segurança do Paciente à luz do referencial dos direitos humanos. Revista Dir. 
Sanit. São Paulo, 2016 jul./out.,v.17,n.2, p.117-137. 
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da Rede de Atenção à Urgência e Emergência - Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL. E-mail: 
mccpnabuco@hotmail.com  
2 Enfermeiro. Especialista em Cuidados Pré-natais pela UNIFESP. Supervisor Técnico na Gerência de 
Atenção a Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.  
3 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo PPGENF/UFAL Supervisora Técnica na Gerência de Atenção a 
Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.  
4 Enfermeira. Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora Adjunta na Universidade 
Federal de Alagoas. 
5 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo PPGENF/UFAL – Enfermeira assistencial na Unidade de Pronto 
Atendimento UPA– São Miguel dos Campos- AL.  
6 Enfermeira. Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora Adjunta na Universidade 
Federal de Alagoas. 
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Trabalho 30 – APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE ANÁLISE DE MODOS DE FALHA E EFEITOS EM 
CENTRO CIRÚRGICO PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Marielli Trevisan Jost1, Aline Branco2, Isabelle Gomes Nogueira3, Karin Viegas4, Rita Catalina Aquino 
Caregnato5 

 
Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) é um modelo 
assistencial que auxilia nas ações de Enfermagem no Centro Cirúrgico (CC), promove a comunicação 
e garante a segurança do paciente1. Objetivo: Conhecer as falhas e o risco do fluxo de trabalho do 
perioperatório utilizando a Ferramenta de Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA). Métodos: 
Estudo metodológico utilizando-se a FMEA, a qual permite analisar falhas existentes, suas causas e 
efeitos no processo de trabalho, bem como o risco de ocorrência e gravidade; possibilitando 
construção de ações corretivas. O índice de risco é calculado pela multiplicação dos valores da 
gravidade pré-estabelecidos, probabilidade de ocorrência e possibilidade de detecção. O campo de 
ação foi um CC de um hospital de Porto Alegre/RS, de julho a agosto de 2018. Realizaram-se grupos 
de trabalho, com profissionais ligados direta ou indiretamente ao CC para analisar os processos de 
trabalho realizados no perioperatório. As falas foram gravadas e posteriormente transcritas. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Instituição, CAAE: 76806317.6.0000.5335. 
Resultados: Realizou-se dez reuniões com 13 profissionais, avaliando-se o fluxo de trabalho do 
“centro cirúrgico”. Os processos identificados com os maiores índices de riscos foram: “admissão 
do paciente no CC proveniente de casa pela enfermagem” (IR = 400) e “realização do procedimento 
cirúrgico” (IR = 540). Na admissão no CC, a falha foi o paciente comparecer sem termos preenchidos, 
ausência de acompanhante ou exames; ação prática de melhorar o check-in e capacitar funcionários 
para admissão do paciente. Quanto à cirurgia, a falha concentrou-se em falta do quantitativo de 
enfermeiras assistenciais durante o procedimento, estabelecendo como ação adequação do quadro 
de profissionais através do dimensionamento de profissionais. Conclusão: Observa-se que a 
ferramenta permitiu avaliar os processos de trabalho com falhas potenciais, possibilitando refletir 
nas práticas para promoção da segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Centros Cirúrgicos; Enfermagem. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Vasconcelos A, Araújo E, Barbosa V, Sobral L, Linhares F. Sistematização da Assistência de 
Enfermagem Perioperatória em cirurgia da cavidade oral ambulatorial. Revista SOBECC [Internet]. 
2014 Mar [citado em 2018 Dez 8]; 19(1): 34-43. Disponível em: 
https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/53 
_____________________________________ 
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5 Enfermeira. Doutora em Educação UFRGS. Professora adjunta do Departamento de Enfermagem da 
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Trabalho 31 – RISCO DE QUEDAS EM IDOSAS RESIDENTES DA COMUNIDADE 
 
Mayara Muniz Peixoto Rodrigues¹, Rafaella Felix Serafim Veras², Jacira dos Santos Oliveira³ 
 
Introdução: O risco de quedas é um fato que merece destaque entre pessoas idosas, uma vez que 
aproximadamente 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem quedas a cada ano, 
independente do histórico de quedas, essa proporção aumenta para 32% a 42% para as pessoas 
com mais de 70 anos¹. Os achados da literatura mostram que as maiores ocorrências de quedas são 
em mulheres idosas, o que estaria relacionado à força muscular diminuída e a intensa prática de 
atividades domésticas, além da redução do hormônio estrógeno e alterações na remodelação óssea, 
com aumento do risco de osteoporose e a existência de doenças crônicas². Objetivo: Analisar o risco 
de quedas em mulheres idosas residentes da comunidade utilizando a Fall Risk Score de Downton. 
Método: Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa 
desenvolvido no município de uma região do nordeste do Brasil, realizada com 156 mulheres idosas. 
Os dados foram coletados a partir de um instrumento contendo dados sociodemográficos e 
econômicos, Mini Exame do Estado Mental e Fall Risk Score Downton. A pesquisa foi autorizada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa/Universidade Federal da Paraíba sob protocolo nº 0660/15 e CAAE: 
51441815.1.0000.5188. Resultados: 104 (66,7%) mulheres idosas foram classificadas com alto risco 
para quedas pela Fall Risk Score de Downton e este risco aumentou na faixa etária acima de 70 anos 
de idade, havendo correlação estatística entre os dados de acordo com o teste de Pearson (p< 0,05). 
Conclusão: Conhecer o perfil da sua clientela é componente essencial para saber lidar com suas 
características sociais, demográficas e de saúde específicas. A identificação precoce do risco de 
queda possibilita o ganho de informações, permitindo o desenvolvimento de medidas para 
prevenção de quedas. 
 
Descritores: Acidentes por Quedas; Fatores de Risco; Idosos. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 32 – RISCO DE QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM UNIDADE CIRÚRGICA 
 
Renata Maia de Medeiros Falcão¹, Mayara Muniz Peixoto Rodrigues², Rafaella Felix Serafim 

Veras³, Jacira dos Santos Oliveira4 

Introdução: As quedas representam um dos eventos adversos mais prevalentes nos hospitais, cerca 

de 70% dos casos, variando de 1,4 a 10,7 quedas para cada 1.000 pacientes/dia1. As quedas causam 

prejuízos físicos, além da carga emocional e afetam a confiança do paciente e dos familiares, afora 

acarretam custos aos serviços de saúde pelo tempo de hospitalização, intervenções, tratamentos e 

exames para reduzir os possíveis prejuízos causados aos pacientes2. Objetivo: Analisar o risco de 

quedas em pessoas idosas internadas em unidade cirúrgica de um hospital escola do nordeste 

brasileiro. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa 

desenvolvido em unidade de internação cirúrgica de um hospital universitário, realizada com 119 

indivíduos. Os dados foram coletados a partir de um roteiro estruturado com informações pessoais, 

Mini Exame do Estado Mental e a Morse Fall Scale. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa da instituição, sob o CAAE 62128816.0.0000.5183, em 23 de dezembro de 2016. 

Resultados: De acordo com a classificação de risco da Morse Fall Scale, escala mundialmente 

utilizada e que classifica o risco de queda dos idosos hospitalizados de forma eficaz, houve um maior 

percentual para o risco alto em relação a ocorrência de quedas com 44 (37,0%) indivíduos, seguido 

por risco moderado com 40 (33,6%) entrevistados e por fim a classificação, não menos importante, 

de baixo risco com 35 (29,4%) pessoas idosas. Conclusões: O uso de ferramentas especificas 

corretas na avaliação do risco de quedas em instituições hospitalares se torna necessário para 

melhoria da qualidade assistencial e promoção de um ambiente seguro aos pacientes. Os dados 

dessa pesquisa auxiliarão as equipes de saúde no planejamento correto de ações que reduzam a 

ocorrência de quedas e aumente a segurança dos pacientes. 

Descritores: Enfermagem; Acidentes por Quedas; Idosos. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 33 – QUEDAS COM DANO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: CARACTERÍSTICAS, FATORES 
DE RISCO E LESÕES DECORRENTES 
 
Melissa de Freitas Luzia1, Cassiana Gil Prates2, Cristina Fontoura Bombardelli3, Jaciara Beatriz 
Adorna4, Gisela Maria Schebella Souza de Moura5 

 

Introdução: As quedas são eventos prevalentes nas instituições hospitalares. A principal 
problemática relacionada a este evento é a ocorrência de danos ao paciente, o que pode agravar 
a sua condição clínica, aumentar o tempo de internação, os custos e gerar implicações legais para 
a instituição. A relevância do estudo está em aprofundar o conhecimento acerca das quedas com 
dano no ambiente hospitalar auxiliando na melhor compreensão deste evento e das suas 
consequências para o paciente. Objetivo: Descrever as características das quedas com dano de 
pacientes hospitalizados, os fatores de risco e as lesões decorrentes. Método: Estudo 
longitudinal retrospectivo realizado em um hospital geral do sul do Brasil. A amostra se constituiu 
de 260 registros de pacientes adultos que sofreram quedas com dano nas unidades de internação 
clinico-cirúrgicas no período de setembro de 2012 a junho de 2017. Os dados foram coletados 
no instrumento de investigação de quedas e no prontuário eletrônico, a análise realizada através 
da estatística descritiva. O estudo foi aprovado pelo CEP da instituição/2.784.568. Resultados: 
No período estudado ocorreram 260 quedas com dano nas unidades de internação, 
representando 43% do total de eventos. A maioria dos pacientes era idoso (78%), do sexo 
feminino (55%), realizando tratamento clínico (68%) e desacompanhados (59,4%). Os fatores de 
risco mais prevalentes foram idade 65 anos (78%), alteração da marcha/mobilidade física 
prejudicada (68%), nível de consciência alterado (35%) e uso de pelo menos três medicamentos 
de risco (31%). As quedas ocorreram da própria altura (63,4%) e no quarto do paciente (67,3%). 
O grau de dano identificado foi leve (80,8%), grave (11,9%) e moderado (7,3%). Conclusão: 
Melhorar a compreensão sobre a ocorrência das quedas e suas consequências no ambiente 
hospitalar é fundamental na medida em que pode subsidiar os profissionais na identificação e 
avaliação dos riscos e no estabelecimento de medidas preventivas mais efetivas. 
 
Descritores: Acidentes por Quedas; Segurança do Paciente; Dano ao Paciente. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 34 – BARREIRAS PARA A ALTA HOSPITALAR COMO FATOR DE REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA 
DE READMISSÕES 
 
Monique de Alencar Lucena1, Talita Honorato Siqueira2, Priscilla Vogado Carvalho3, Diana Lúcia 
Moura Pinho4, Cristine Alves Costa de Jesus4, Vanessa da Silva Carvalho Vila5 

 

Introdução: A alta hospitalar, classificada como um tipo de cuidado transicional, não é um evento 
único, mas sim um processo complexo que ocorre ao longo do tempo de internação hospitalar e 
envolve a coordenação dos cuidados entre a equipe multidisciplinar, o paciente, a família e os 
provedores de cuidados na comunidade. O envolvimento de todas essas pessoas no processo de 
alta melhora a qualidade e a segurança dos cuidados hospitalares. O inadequado preparo para a 
alta hospitalar é apontado como possível fator de readmissões, risco de complicações, estresse e 
por conseguinte, eventos adversos¹. Objetivo: O objetivo do estudo foi identificar a produção 
científica relacionada às barreiras para a alta hospitalar que são fundamentais para o 
desenvolvimento do planejamento da alta que atenda da melhor forma possível às necessidades 
dos pacientes no seu retorno à comunidade. Metodologia: Trata-se de uma Revisão Integrativa 
compreendendo estudos no período de 2008 e 2018 das bases de dados Medical Literature Analysis 
and Retrieval System on-line (MEDLINE) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), utilizando os descritores em ciências da sáude (DeCS), bem como suas versões em 
inglês de Enfermagem, “Alta hospitalar”, “Cuidado transicional” e “Readmissão hospitalar”. 
Resultados: A busca efetuada resultou na obtenção de 31 artigos, após aplicação dos filtros e 
realização de leitura exploratória dos títulos e resumos, resultaram apenas 09 artigos que 
dispunham relação com a temática investigada resultando em duas categorias como barreiras para 
a alta hospitalar: Modelos de Cuidados Transicionais para a alta hospitalar e Cuidado transicional e 
a família. Conclusão: Os estudos apontam que um plano de cuidados de transição do hospital para 
o domicílio resulta na diminuição de eventos adversos no período pós-alta e das taxas de 
readmissões por causas evitáveis, além de garantir a continuidade do cuidado e promover uma 
transferência segura. 
 
Descritores: Cuidado Transicional; Alta do Paciente; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 35 – ÓBITO CIRÚRGICO: ESTUDO RETROSPECTIVO EM UM HOSPITAL DE ENSINO 
 
Jaqueline Lopes Gouveia1, Priscila Buck de Oliveira Ruiz2, Dalva Maria da Silveira Roland3, Ângela 
Silveira Gagliardo Calil3, Renata Prado Bereta Vilela4, Paula Buck de Oliveira Ruiz5 

 
Introdução: Os conceitos, opiniões em relação a óbito são variados na literatura. Alguns séculos, 
era visto como óbito a interrupção da função cardíaca e respiratória, nos dias de hoje, os sinais 
utilizados são referentes às funções cerebrais, pois, como consequência do avanço tecnológico, fez-
se possível manter a função cardíaca e respiratória. A taxa de mortalidade hospitalar vem sendo 
utilizada como um indicador de qualidade e segurança do paciente, buscando identificar os cuidados 
prestados em alguns procedimentos. Objetivo: Identificar a taxa de óbitos em até sete dias dos 
pacientes submetidos à cirurgia. Método: Estudo retrospectivo e quantitativo, realizado de janeiro 
a dezembro de 2017, em um hospital de ensino com capacidade extra, com uma média de 1700 
pacientes submetidos a procedimento cirúrgico por mês. Critérios de inclusão: cirurgias eletivas, de 
urgência e emergência de pacientes que evoluíram a óbito em até sete dias e serão excluídos 
pacientes menores de 14 anos, obstétricas, oftalmológicas, pediátricas e paciente ASA VI segundo 
classificação da American Society of Anestesiology (ASA VI). Os resultados foram coletados após 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (n° 2.775.232). Resultados: No período estudado houve 
18.337 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, dos quais 324 (1,76%) evoluíram a óbito 
nos primeiros sete dias após o procedimento. Desses, 191 (58,95%) eram do sexo masculino, ASA III 
predominante apresentando 32,71% dos pacientes, sendo 80,24% de caráter de urgência e 50,00% 
da especialidade médica da cirurgia geral. Conclusão: O presente estudo evidencia o indicador de 
óbito cirúrgico com mediana de 1,75%, o qual pode ser relacionado com o Programa CQH – 
Compromisso com a Qualidade Hospitalar, que relatou no ano de 2017, para 49 hospitais gerais 
notificantes, mediana de 0,12%, com variação de 0,05 a 4,96%. Sendo assim, o estudo se se encontra 
entre o valor mínimo e máximo da CQH. 
 
Descritores: Óbito; Período Intraoperatório; Período Pós-Operatório. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 36 – LESÃO POR PRESSÃO: APLICAÇÃO DE ESCALA PARA PREVENÇÃO EM CENTRO 
CIRÚRGICO EM HOSPITAL DE ENSINO 

 
Daniely Alves Zacharo1, Marli de Carvalho Jericó2, Jaqueline Lopes Gouveia3, Priscila Buck de 
Oliveira Ruiz4 

 
Introdução: O posicionamento do paciente é uma das partes mais importantes para uma 
intervenção cirúrgica, ele permite exposição do sitio cirúrgico, alinhamento corporal, diminui 
pressão sobre os tecidos e preserva as funções circulatórias. É capaz de garantir segurança e 
eficiência do procedimento cirúrgico. E o enfermeiro juntamente com a equipe multiprofissional 
são responsáveis pelo planejamento e implementação. Por ser um assunto em foco há muitos 
anos, uma enfermeira brasileira desenvolveu uma escala de avaliação de risco para 
desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico (ELPO) e vem sendo 
aplicada em hospitais para melhorar a qualidade do serviço e aumentar a segurança do paciente. 
Objetivo: Identificar e classificar cirurgias conforme risco de desenvolvimento de lesão por 
pressão em centro cirúrgico de um hospital de ensino. Método: Trata-se de estudo exploratório, 
descritivo, onde os resultados foram analisados quantitativamente. A partir de dois 
instrumentos, um elaborado pela pesquisadora contendo dados demográficos, clínicos e 
cirúrgicos e classificação de lesão por pressão segundo National Pressure Ulcer Advisory Panel e 
Escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento 
cirúrgico do paciente. Esses foram aplicados no pré-operatório aleatoriamente, pós-operatório 
imediato e os pacientes que permaneceram internados foram avaliados nos dois primeiros pós-
operatórios tardios. Resultados: Foram realizadas 930 avaliacões em 305 pacientes, maioria com 
idade de 40-59 anos, sem comorbidades. Em relação às outras variáveis da escala 7,2% pacientes 
receberam anestesia geral + regional, 1,3% tempo maior de 6 horas, 8,2% posição litotômica. 
Não houve lesão de pele. Conclusão: Evidenciou-se nos achados desse estudo que 191 (62,6%) 
apresentaram pontuação abaixo de 19 - baixo risco. Assim, entende-se que o monitoramento do 
indicador é imprescindível para contribuir com a segurança ao paciente. 
 
Descritores: Cirurgia Segura; Segurança do Paciente; Lesão por Pressão.  
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 37 – ACUIDADE VISUAL DIMINUÍDA E QUEDAS EM IDOSOS COM RETINOPATIA DIABÉTICA 
 
Fabiana Gomes da Silva1, Mayara Muniz Peixoto Rodrigues2, Bárbara Jeane Pinto Chaves3, Rafaella 
Felix Serafim Veras4, Jacira dos Santos Oliveira5 

 
Introdução: A retinopatia diabética é a causa mais comum responsável pela perda da visão em 
indivíduos com diagnóstico de diabetes, logo é a principal razão de deficiência visual e cegueira 
entre adultos em idade ativa1. Uma patologia ocasionada pela diminuição da disponibilidade de 
vasos fisiologicamente normais que nutrem e oxigenam a retina provocando hipóxia tecidual, o que 
resulta em uma diminuição da acuidade visual ao longo dos estágios dessa patologia. Objetivo: 
Avaliar a ocorrência de quedas devido a diminuição da acuidade visual em idosos atendidos em um 
Hospital de Ensino. Método: Estudo exploratório, descritivo com abordagem quantitativa, realizado 
com 102 idosos atendidos em unidade de visão de um Hospital Universitário do nordeste brasileiro. 
Utilizou-se um instrumento previamente elaborado com perguntas objetivas e subjetivas. Foram 
critérios de inclusão dos participantes na amostra, ter aptidão segundo o Mini Exame do Estado 
Mental, idade igual ou superior a 60 anos e ambos os sexos. Foram excluídos aqueles que estavam 
em atendimento no setor, porém sem diagnostico da patologia. Obedeceu-se a Resolução 466/12 
CNS, com comprovação segundo CAAE 80984917.0.0000.5183. Resultados: A média de idade entre 
os idosos foi de 66,52 anos, destacando-se a faixa etária de 60 a 69 anos. Em sua maioria 57 (55,9%) 
do sexo feminino, casados/morando juntos com 65 (63,7%) idosos, com renda mensal individual 
entre 1 a 3 salários mínimos. Desses, 89 (87,9%) apresentam diminuição da acuidade visual e 35 
(34,3%) idosos relataram ter sofrido alguma queda em decorrência desse comprometimento visual. 
Conclusão: Os dados encontrados sinalizam a necessidade de melhor investigação clínica dos idosos 
devido ao risco que se encontram com esta condição visual. O diagnóstico precoce de 
comprometimentos visuais e/ou a correção dos mesmos pode beneficiar os idosos e evitar 
ocorrências de agravos a saúde e de consequências como as quedas. 
 
Descritores: Enfermagem; Idosos; Retinopatia Diabética. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 38 – SEGURANÇA DA PESSOA IDOSA: RELATO DE QUEDAS EM AMBIENTE HOSPITALAR 
 
Rafaela Rodrigues Carvalho de Lima1, Mayara Muniz Peixoto Rodrigues2, Rafaella Felix Serafim 
Veras3, Jacira dos Santos Oliveira4 

 
Introdução: A hospitalização aumenta o risco de queda, pois os pacientes se encontram em 
ambientes que não lhes são familiares, muitas vezes são portadores de doenças que predispõem à 
queda (demência e osteoporose) e muitos dos procedimentos terapêuticos, como as múltiplas 
prescrições de medicamentos, podem aumentar esse risco1. Objetivo: Analisar o histórico de 
quedas de pessoas idosas em ambiente hospitalar. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de 
corte transversal e abordagem quantitativa desenvolvido nas Unidades de Clínica Médica, Cirúrgica 
e Infecto-Parasitária de um Hospital de Ensino, localizado na região nordeste do Brasil, realizada 
com 170 idosos. Foram incluídos indivíduos com idade acima de 60 anos, que estavam 
hospitalizados; e excluídos aqueles com cognição prejudicada de acordo com o Mini Exame do 
Estado Mental. Os dados foram coletados a partir de um instrumento contendo dados 
sociodemográficos e econômicos e relato de quedas em ambiente hospitalar e segurança em 
ambiente hospitalar. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley/UFPB, sob protocolo 1.811.884 e CAAE: 61037516.9.0000.5183. 
Resultados: A amostra foi composta por indivíduos de ambos os sexos (masculino: 86 – 50,6%; 
feminino: 84 – 49,4%) com idade entre 60 e 70 anos (108 – 63,5%); 81,2% referiram ter sofrido 
quedas, estas ocorridas nos últimos 6 meses (22,9%) com frequência de 1 a 5 episódios (35,9%). Em 
ambiente hospitalar, 41 idosos (24,1%) relataram a ocorrência do evento enquanto hospitalizados 
e apenas 9 (5,3%) consideraram o ambiente hospitalar seguro. Conclusão: Estes resultados revelam 
a magnitude do problema, reforçando a necessidade de medidas preventivas e envolvimento dos 
profissionais, pacientes e familiares no gerenciamento dos riscos e educação em saúde afim de 
promover um ambiente seguro. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Acidentes por Quedas; Idosos. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Brasil. Ministério da Saúde. Anvisa/Fiocruz. Protocolo prevenção de quedas. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. [citado em 2016 ago 22]; [cerca de 51 p]. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/controleinfeccoes/pasta12/protocolos_cp_n6_2013_preven
cao.pdf 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba/UFPB. 
2 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/UFPB. Doutoranda 
em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba. mayara_muniz_@hotmail.com. 
3 Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Nefrologia pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. 
Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba. E-mail: rafafsv@gmail.com 
4 Enfermeira. Doutora pela Escola de Enfermagem. 
 
 
 

 
 
 

mailto:rafafsv@gmail.com


 65 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 39 – SEGURANÇA DO PACIENTE IDOSO NO BRASIL - UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Ricardo Saraiva Aguiar1, Valécia Rodrigues Queiroz2, Cláudia Rodrigues Mafra3, Renata Gonçalves 
Paulino4 

 
Introdução: A segurança do paciente tem sido um dos grandes alvos de discussão e preocupação 
nas últimas décadas. Estudos têm demonstrado que os idosos tendem a ser um público protagonista 
na ocorrência de eventos adversos relacionados à assistência à saúde devido principalmente a 
multimorbidade, alta utilização de cuidados de saúde e hospitalizações. Objetivo: Avaliar a 
produção científica brasileira existente em relação a segurança do paciente idoso. Método: Trata-
se de uma revisão integrativa da literatura. Os dados foram coletados nas bases de dados SciELO, 
BDENF e LILACS. Os critérios de inclusão foram os artigos originais brasileiros publicados entre os 
anos de 2014 e 2018. Assim, foram selecionados 15 artigos para análise, interpretação, discussão e 
estruturação desse trabalho. Resultados: As quedas são apontadas como um dos principais eventos 
adversos em pacientes idosos seja em período de hospitalização ou em domicílio. Os eventos 
adversos decorrentes da realização de procedimentos, a infecção relacionada a assistência à saúde 
e a administração de medicamentos compõem também o grupo de maior prevalência neste público. 
O tempo de internação é um fator contribuinte para essas intercorrências, na medida em que esses 
dias vão se prolongando e os eventos adversos tendem a aumentar. Conclusão: De modo geral, os 
profissionais enfermeiros possuem habilitação para avaliar e agir sempre que necessário com 
medidas intervencionistas visando a segurança assistencial do paciente. O presente estudo 
contribuiu para avaliar a temática abordada sobre a segurança do paciente idoso sob o olhar da 
enfermagem e demonstrou que esta área de pesquisa voltada para o paciente idoso encontra-se 
em ascensão, visto que, a maioria dos artigos selecionados corresponde ao ano de 2017. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Idoso. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
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Trabalho 40 – SEGURANÇA DO PACIENTE NO ÂMBITO DOMICILIAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 
LITERATURA 
 
Ricardo Saraiva Aguiar1, Andressa Da Silva2, Cláudia Rodrigues Mafra3, Renata Gonçalves Paulino4 

 
Introdução: Na contemporaneidade, é notável o aumento da preocupação em relação à área de 
segurança do paciente, tendo em vista a necessidade de reduzir os potenciais danos e riscos 
desnecessários associados à assistência em saúde a um patamar mínimo aceitável. Objetivo: 
Analisar o desenvolvimento de ações voltadas para a assistência à saúde no ambiente domiciliar 
com enfoque na segurança do paciente. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 
realizada a partir das bases de dados SCIELO, LILACS e BDENF. Refinou-se a busca de publicações 
para o período de 2005 a 2018, sendo realizada uma análise crítica dos estudos encontrados. Assim, 
foram selecionados 16 artigos para interpretação, discussão e composição deste estudo. 
Resultados: A prestação de cuidados de enfermagem no âmbito domiciliar constitui um dispositivo 
que visa reorganizar o processo de trabalho. Desse modo, a segurança do paciente constitui tema 
de extrema relevância e influência que possui relação direta com a qualidade da assistência à saúde 
e cuidados ofertados ao paciente que está sob tratamento. Assim, é preciso destacar que 
estabelecer a segurança do paciente constitui uma tarefa que deve ser pautada pela promoção de 
cuidados adequados e estabelecimento de um processo comunicativo eficaz entre os cuidados e o 
indivíduo que recebe cuidados, permitindo o entendimento sobre as necessidades de cada ator 
envolvido no processo de cuidado e a minimização e extinção de potenciais riscos e danos que 
podem vir a ser causador por meio de uma prestação de assistência ineficiente ou que não observe 
atentamente os parâmetros necessários para a construção de um ambiente seguro Conclusão: O 
estudo demonstrou que os profissionais de enfermagem possuem papel fundamental no 
estabelecimento da segurança do paciente no âmbito domiciliar, na medida em que se torna 
responsável pela realização das principais intervenções necessárias durante o tratamento do 
indivíduo em seu domicílio. 
 
Descritores: Assistência Domiciliar; Enfermagem Domiciliar; Segurança do Paciente. 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 41 – CUIDADO SEGURO AO PACIENTE COM TELEMETRIA EM UNIDADE DE CUIDADOS 
ESPECIAIS 
 
Rodrigo Lauer1, Elisangela Souza2, Nicole Hertzog Rodrigues3, Luana Gabriela Alves da Silva4, 
Débora Monteiro da Silva5, Suzana Grings de Oliveira6 

 
Introdução: A telemetria consiste na monitorização contínua e a distância de parâmetros vitais 
de pacientes, registro e envio contínuo de dados a um centro de análise para interpretação e 
alerta1. É amplamente utilizada no acompanhamento de pacientes com distúrbios cardiológicos 
sendo um de seus objetivos, proporcionar mobilidade segura ao paciente. Neste contexto, o 
enfermeiro desenvolve importante papel na adequada e contínua supervisão. Objetivo: Relatar 
a experiência do cuidado do enfermeiro ao paciente em telemetria cardíaca em unidade de 
internação adulto de um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Método: Trata-se de um relato 
de experiência de enfermeiros, tendo como abordagem aspectos relativos ao cuidado ao paciente 
com problemas cardíacos com telemetria hospitalizado em unidade de internação, obtido através 
da vivência proporcionada pela prática assistencial. Resultados: A unidade de cuidados especiais 
é composta por 45 leitos, neste setor o enfermeiro participa ativamente do cuidado ao paciente 
em telemetria, instalando o aparelho de telemetria no paciente, fornecendo orientação ao 
paciente/família/equipe de enfermagem e aplicando a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. Possui conhecimento e realiza busca ativa de possíveis alterações ou falhas do 
dispositivo assim como, de sinais e sintomas que podem estar relacionados a alarmes sonoros do 
dispositivo. Os dados do paciente são monitorados à distância por equipe multiprofissional 
exigindo do enfermeiro, comunicação telefônica efetiva, que ocorre sempre que alterações, nos 
deslocamentos do paciente a outros setores do hospital e para banho. Conclusão: O enfermeiro 
participa ativamente do cuidado ao paciente em telemetria. Apesar de não ter a leitura completa 
dos dados fornecidos pelo equipamento, reconhece falhas, avalia sinais e sintomas e educa 
paciente/família e equipe sobre o uso da telemetria fornecendo livre mobilidade, conforto, além 
de maior adesão ao tratamento e segurança do paciente fora da unidade. 
 
Descritores: Monitoramento; Cuidados de Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 42 – CUIDADO SEGURO ASSOCIADO ÀS LESÕES POR PRESSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
ASSISTENCIAL DO ENFERMEIRO 
 
Rodrigo Lauer1, Elisangela Souza2, Nicole Hertzog Rodrigues3, Luana Gabriela Alves da Silva4, Débora 
Monteiro da Silva5, Suzana Grings de Oliveira6 

 

Introdução: As lesões por pressão são consideradas incidentes nos sistemas de saúde chamados de 
eventos adversos e entram no contexto de qualidade e segurança assistencial por serem agravos 
evitáveis e consideradas indicadores de má qualidade assistencial quando recorrentes. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária criou a rede sentinela para notificações e em sua Resolução de 
Diretoria Colegiada 63 cita que “o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas 
para a segurança do paciente”1. Objetivo: Descrever a experiência do enfermeiro no cuidado em 
relação às lesões por pressão ao paciente adulto internado em uma unidade de internação para 
cuidados especiais de um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Método: Trata-se de um relato de 
experiência de enfermeiros, tendo como abordagem aspectos relativos à atuação na prevenção e 
tratamento de lesões por pressão no cuidado prestado ao paciente hospitalizado em unidade de 
internação, obtido através da vivência proporcionada pela prática assistencial. Resultados: A 
unidade referida atende pacientes com graves patologias que em grande parte, possuem déficit de 
mobilidade. No ato da internação, o enfermeiro realiza a sistematização da assistência de 
enfermagem, associado as suas etapas aplica a escala de Braden avaliando o risco para lesão, se 
presente, define diagnóstico de enfermagem direcionado quanto ao risco de lesão e realiza a 
prescrição de enfermagem com cuidados específicos para prevenção ou tratamento destas quando 
já instaladas. A instituição possui sistema informatizado para todas as etapas da sistematização. 
Conjuntamente, educa a equipe de enfermagem, paciente e família sobre o risco de lesão por 
pressão. Conclusão: O enfermeiro atua na prevenção e tratamento das lesões, a escala de Braden 
auxilia o enfermeiro neste processo de cuidado. Ao informatizar a sistematização a instituição 
favorece sua aplicação e agiliza o atendimento promovendo maior segurança e qualidade 
assistencial. 
 
Descritores: Lesão por Pressão; Enfermeiros; Cuidados de Enfermagem. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 43 – A PERCEPÇÃO DO IDOSO HOSPITALIZADO QUANTO AO CUIDADO DE ENFERMAGEM 
NA PREVENÇÃO DE QUEDAS 
 
Sabrina da Costa Machado Duarte¹, Mayara Santos Medeiros da Silva², Marta da Conceição 
Rosa², Allan Corrêa Xavier², Cássia Amorim Rodrigues Araújo¹, Aline Miranda da Fonseca Marins³ 
 
Introdução: O risco de queda nos idosos hospitalizados relaciona-se ao declínio fisiológico e falhas 
multifatoriais na hospitalização. Os profissionais devem estar atentos às necessidades e a 
percepção do idoso na adoção de estratégias de segurança. Objetivo: Identificar a percepção do 
idoso hospitalizado quanto às medidas de segurança utilizados pela equipe de enfermagem na 
prevenção de quedas. Método: Estudo qualitativo e descritivo. Cenário: Clínica Médica de um 
hospital universitário do Rio de Janeiro. Participantes: 31 idosos hospitalizados. Coleta dos dados: 
entrevistas semi-estruturadas no período de julho a setembro de 2018. Análise dos dados: análise 
de conteúdo temática, emergindo 3 categorias. Projeto de Pesquisa aprovado pelo CEP, parecer 
2.738.658 de 26/06/2018 (proponente); e parecer 2.779.583 de 20/07/2018 (coparticipante). 
Resultados: Os 31 idosos entrevistados possuíam idade média de 71 anos, 55% eram homens, 
42% não concluíram o ensino fundamental, 87% eram aposentados. Comorbidades associadas ao 
risco de queda: 75% possuíam Hipertensão Arterial Sistêmica, 36% Diabetes e cardiopatias. 
Categorias: 1. Situações de queda vivenciadas pelo idoso hospitalizado, sendo quedas fora do 
ambiente hospitalar relacionadas as atividades da vida diária e efeitos adversos de medicamentos, 
e quedas no ambiente hospitalar relacionadas a tentativa de deambular sozinho, independente 
do acompanhante; 2. Percepção do idoso hospitalizado sobre o risco de quedas, onde os idosos 
que já sofreram queda buscam dispositivos de segurança, como sapatos adequados, uso bengalas 
e andadores, enquanto os que nunca sofreram queda não consideram tais cuidados necessários; 
3. Estratégias no cuidado de enfermagem para a redução do risco de quedas, destacando-se que 
as orientações de enfermagem não são percebidas pelos idosos como cuidados a serem 
praticados. Conclusão: Salienta-se a necessidade da abordagem do risco de quedas pela equipe 
de enfermagem a partir da visão do idoso hospitalizado, envolvendo-o como participante ativo, 
assim como os acompanhantes, contribuindo para a segurança do paciente. 
 
Descritores: Idoso; Cuidados de Enfermagem; Acidentes por Quedas. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 44 – COMPREENSÃO DO PACIENTE SOBRE A PRECAUÇÃO DE CONTATO COMO 
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Sabrina da Costa Machado Duarte¹, Marta da Conceição Rosa², Mayara Santos Medeiros da Silva², 
Allan Corrêa Xavier², Cássia Amorim Rodrigues Araújo¹, Priscilla Valladares Broca³ 
 
Introdução: A Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) é uma das causas de 
morbimortalidade para os pacientes hospitalizados, gerando aumento dos custos e impacto social 
importante, sendo fundamental a participação do paciente no processo de prevenção. Objetivo: 
Descrever a compreensão dos pacientes hospitalizados sobre o cuidado de enfermagem na 
precaução de contato. Método: Estudo qualitativo e descritivo. Cenário: Clínica Médica de um 
hospital universitário do Rio de Janeiro. Participantes: 17 pacientes hospitalizados (8 em precaução 
de contato e 9 fora de precaução). Coleta dos dados: entrevistas semiestruturadas no período de 
agosto e setembro de 2018. Análise dos dados: análise de conteúdo temática, emergindo 2 
categorias. Projeto de Pesquisa aprovado pelo CEP, parecer 2.706.459 de 11/06/2018 
(proponente); e parecer 2.769.298 de 12/07/2018 (coparticipante). Resultados: Os 17 
entrevistados possuíam faixa etária de 26 a 78 anos, 59% eram homens e solteiros. Categorias: 1. 
Compreensão dos pacientes sobre a precaução de contato, no qual os entrevistados demonstraram 
não compreender adequadamente o que era e os motivos para estarem em precaução, referindo 
sentimentos de exclusão, fragilidade e preocupação frente à precaução de contato. 2. Cuidado de 
enfermagem na precaução de contato de acordo com os pacientes, destacando-se falta de 
orientação e informações sobre a precaução, uso inadequado de EPI e demais barreiras de 
precaução pelos profissionais de enfermagem, necessidade de maior empatia e compreensão dos 
profissionais frente ao isolamento imposto aos pacientes em precaução. Quanto as estratégias para 
evitar a disseminação de IRAS, os entrevistados referiram ter cuidado, evitando caminhar pela 
enfermaria e tocar no leito ao lado. Conclusão: Salienta-se a falta de estratégias realmente eficazes 
na manutenção da precaução de contato pela equipe de enfermagem, uma vez que os pacientes 
não sabem como proceder adequadamente, contribuindo para a disseminação de IRAS e 
interferindo na segurança do paciente. 
 
Descritores: Precauções Universais; Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 45 – IMPLANTAÇÃO DO ESCORE DE MEWS NO TIME DE RESPOSTA RÁPIDA DE UM 
HOSPITAL DE ENSINO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Luciana Franca Pereira Cândido4, Maria Regina Lourenço Jabur5, Márcia Valéria Caldeira Angelucci 
Lopes6 

 
Introdução: A segurança dos pacientes de unidades não críticas de um hospital, depende de 
cuidados de enfermagem e da observação precoce da deterioração clínica. Para isso, devem-se 
instituir práticas que permitam o reconhecimento precoce dos sinais de deterioração clínica e 
desencadeie medidas de acionamento do Time de Resposta Rápida (TRR), que podem mudar a 
evolução clínica do paciente, evitando eventos adversos. Objetivo: Validar e implantar o escore de 
MEWS (Modified Early Warning Score) no protocolo do TRR de um hospital de ensino do interior do 
estado de São Paulo com 914 leitos, como ferramenta de avaliação da deterioração clínica, assim 
como determinar as condutas a serem tomadas. Método: Foi realizada uma revisão de literatura e 
encontrados vários score MEWS, sendo selecionado um modelo já validado de acordo com 
complexidade do serviço e perfil de público atendido. Esse escore é baseado na monitorização de 
parâmetros fisiológicos como pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, 
temperatura e nível de consciência, variando de 0 a 14 pontos. Após os ajustes necessários, o 
projeto foi expandido com treinamento in loco para todas as unidades de internação não crítica, 
com escala inserida no sistema MV e criação de relatório que possibilita o acompanhamento 
sistemático pelo enfermeiro de seus pacientes com maior risco para deterioração clínica. Estudos 
empregando o MEWS identificaram maior gravidade no paciente com escore superior a 5 pontos, 
entretanto a sensibilidade foi ajustada para nossa realidade, considerando 4 pontos ou mais para 
acionamento do TRR. Resultados: Após a escolha do MEWS, ele foi inserido no protocolo do TRR e 
expandido, após projeto piloto em unidade de internação cirúrgica. Conclusão: É possível utilizar o 
escore de MEWS como ferramenta de segurança do paciente para identificação precoce de 
deterioração clínica pela equipe de enfermagem. Estão sendo coletado indicadores de performance 
do TRR. 
 
Descritores:  
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Montenegro SMSL. Avaliação do desempenho do escore de alerta precoce modificado em 
hospital público brasileiro. 2017. 41 p. Dissertação de mestrado (Mestrado em enfermagem)- Escola 
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113302/en.php>. Acesso em: 20 set. 2018. 
2. Rios S, Silene KSBSM, Rocha FM. Análise do protocolo de deterioração clínica baseado no mews 
(Modified Early Warning Scoring). Em: Anais do Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do 
Estado de São Paulo; Campinas: GALOÁ; 2018. Disponível em: 
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Trabalho 46 – INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE LESÕES POR PRESSÃO EM UNIDADES DE TERAPIA 
INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Camila Melo dos Santos1, Jonathas Alves Bonfim1, Advi Catarina Barbachan Moraes2, Mara Blanck3, 
Silvio Cesar da Conceição4 

 
Introdução: Pacientes sob cuidados intensivos possuem alta probabilidade para o desenvolvimento 
de lesões por pressão devido a fatores como sepse, prolongado período de internação e estado 
nutricional prejudicado. O conhecimento sobre a prevalência e a incidência de lesões por pressão 
nas unidades de terapia intensiva é um facilitador, já que estes indicadores podem ser utilizados 
para nortear estratégias de prevenção¹. Objetivo: Sintetizar as evidências científicas sobre 
prevalência e incidência de lesões por pressão nos pacientes internados em unidades de terapia 
intensiva. Método: Revisão integrativa da literatura, com abordagem quantitativa, realizada em 
janeiro de 2019, nas bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE, utilizando-se a estratégia PICO para 
a construção da questão de pesquisa e do algoritmo de busca. A pesquisa abordou os anos de 2010 
a 2018, utilizando-se a string (Adult OR “Young Adult”) AND (“Pressure Ulcer” OR “Decubitus Ulcers” 
OR Bedsores OR “Pressure Sores”) AND (“Intensive Care Units” OR “Critical Care” OR ICU)². 
Resultados: Foram identificados 4 artigos sobre prevalência e 6 artigos sobre incidência, tendo 
como países de origem Alemanha, Brasil Estados Unidos da América e Arábia Saudita. A prevalência 
de lesões por pressão variou entre 6,1% (Alemanha) e 69% (Brasil). Em relação à incidência, os 
melhores resultados foram relatados em estudo da Alemanha (0,59%) e dos EUA (3%). Os piores 
resultados de incidência de lesão por pressão também foram relatados em estudo do Brasil (52,9%). 
Conclusão: Apesar da grande variação entre os achados sobre prevalência e incidência de lesões 
por pressão nos estudos avaliados, países desenvolvidos apresentaram os melhores resultados e, 
em ambos os tipos de estudos, aqueles desenvolvidos em serviços brasileiros tiveram os piores 
resultados. 
 
Descritores: Úlcera por Pressão; UTI; Unidades de Terapia Intensiva. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Frantz RA. Measuring prevalence and incidence of pressure ulcers. Adv Wound Care 1997; Jan-
Feb; 10(1): 21-4.  
2. Mendes KDA, Silveira RCCP, Galvão MC. Integrative literature review: a research method to 
incorporate evidence in health care and nursing. - 764 Texto Contexto Enferm, 2008 Out-Dez; 17(4): 
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 74 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 47 – MANUTENÇÃO DE PERMEABILIDADE DE CATETER VENOSO CENTRAL COM SORO 
FISIOLÓGICO E A SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO 
 
Simone Boettcher1, Izabella Rodrigues Rosa2, Lisiane Vidal Lopes Machado3, Juliane Cabral4, 
Myrcea Dellalibera5, Adriana Aparecida Paz6 

 
Introdução: Pacientes pediátricos em uso domiciliar de cateteres venosos centrais (CVC) são pouco 
frequentes no cenário brasileiro, entretanto, os programas multidisciplinares de desospitalização 
vem aprimorando as ações educativas para familiares para o manejo de CVC, obtendo bons 
resultados no domicílio. Para que os CVCs sejam manipulados de maneira segura, os responsáveis 
legais devem receber capacitação detalhada com o acompanhamento eficaz do profissional 
enfermeiro. Os familiares devem conhecer as técnicas de lavagem das mãos, realização de curativos 
e manipulação de eventuais infusões de maneira asséptica. O uso de flush de soro fisiológico tem 
como benefício principal de não apresentar os efeitos adversos da heparina e pelo fato de não 
possuir diversas apresentações e/ou necessidade de preparação de acordo com diferentes 
concentrações1,2. Objetivo: Relatar o uso de flush de soro fisiológico para manter permeabilidade 
dos CVCs de pacientes pediátricos domiciliados. Método: Trata-se de um relato de caso com 
abordagem descritiva de uma paciente pediátrica domiciliada em Ijuí, em dezembro de 2018. A 
paciente encontrava-se no domicílio com o CVC do tipo Broviac inserido em veia jugular direita. Esse 
cateter é descrito como de silicone, tuneilizado no subcutâneo, exteriorizado através da parede 
anterior do tórax, após reação inflamatória oferece excelente fixação, idealmente utilizado para 
infusões de nutrição parenteral total (NPT). Resultados e Conclusões: A familiar recebeu 
capacitação sobre manuseio e uso de técnicas assépticas para manutenção do CVC com soro 
fisiológico. A cada 7 dias, o cateter foi aberto, sendo realizado a infusão de 10 ml de soro fisiológico 
0,9% com técnica de turbilhonamento, mantendo-se pressão positiva ao final da infusão. Ressalta-
se que o CVC não apresentou qualquer sinal de obstrução ou de infecções. O acompanhamento de 
pacientes em uso da solução fisiológica evidencia menor risco de administração inadvertida de 
solução anticoagulante. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Serviço de Assistência Domiciliar; Controle de Infecção. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 48 – O IMPACTO DA PADRONIZAÇÃO DO PROTOCOLO “CIRURGIAS SEGURAS SALVAM 
VIDAS” NA SEGURANÇA DO PACIENTE NO INTRAOPERATORIO 
 
Tainara Sardeiro de Santana, Daiana Alves Ferreira¹, Elaine Rodrigues Lopes¹, Sue Christine 
Siqueira, Lorena Tassara, Marcos Ávila  
 
O centro cirúrgico é uma unidade da instituição hospitalar constituído para atender os clientes em 
situação eletivas, urgência e emergência, e necessita de profissionais qualificados e devidamente 
treinados para prestar assistência segura e de qualidade. É preciso que estes profissionais tenham 
a devida atenção para evitar a ocorrência de incidentes e eventos adversos. Este estudo teve como 
objetivo descrever os seis protocolos padronizados pelo Ministério da Saúde, com foco no protocolo 
“cirurgias seguras salvam vidas” mostrando o seu impacto na segurança do paciente submetido ao 
procedimento cirúrgico. Método: estudo bibliográfico, descritivo e exploratório, realizou-se uma 
busca no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletrônic Library Online 
(SCIELO) e Bancos de dados em enfermagem (BDENF), onde foram selecionados 23 artigos 
conduzidos pelos descritores: centro cirúrgico; segurança do paciente e intervenção cirúrgica. Os 
resultados evidenciaram que a segurança do paciente em todos os períodos operatório é 
responsabilidade de toda a equipe envolvida, na utilização de medidas segura como a cultura de 
segurança, o checklist, os protocolos e o núcleo de segurança do paciente, com o intuito de reduzir 
os números de erros e eventos adversos. Portanto o profissional de saúde precisa se atualizar, e as 
unidades de saúde devem promover a educação continuada e motivar a equipe pela busca do 
conhecimento, aderindo medidas de prevenção de erros. Este estudo contribuiu para demonstrar 
a importância da segurança do paciente no momento perioperatório, baseados em evidências de 
incidentes que levaram a diversos eventos adversos, mostrando que OMS passou a discutir assuntos 
voltados à segurança do paciente após a realização de estudos sobre os elevados números de 
incidentes e que os mesmos poderiam ser evitados. A equipe de enfermagem tem um papel 
importante na segurança do paciente, pois presta assistência em todos os períodos operatórios. 
 
Descritores: Centro Cirúrgico; Segurança do Paciente; Intervenção Cirúrgica. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em 
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2016. 
_____________________________________ 
E-mail: enftainara@gmail.com 

 
  



 76 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 49 – MEDIDAS DE CONTROLE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AS INFECÇÕES CIRÚRGICAS 
 
Taís Carpes Lanes1, Alessandra Suptitz Carneiro2, Juliana Dal Ongaro3, Bruna Xavier Morais4, Graziele 
de Lima Dalmolin5, Tânia Solange Bosi de Souza Magnago6 

 
Introdução: As infecções do sítio cirúrgico podem causar danos aos pacientes e, em sua maioria, 
são consideradas preveníveis1. Sendo assim, para auxiliar na redução de incidência de infeções são 
utilizadas algumas medidas de controle, como a busca ativa, contato telefônico em pós-alta, retorno 
ambulatorial para avaliação do sítio cirúrgico e, entre outras. Objetivo: Descrever as atividades de 
bolsista assistencial em enfermagem frente às medidas de controle de infecções cirúrgicas. 
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido a partir das atividades de bolsa 
assistencial vinculada ao projeto “Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares” na Unidade 
de Vigilância em Saúde de um hospital Universitário do Sul do Brasil. As atividades foram 
supervisionadas por uma enfermeira do setor e realizadas no período de fevereiro à julho de 2017, 
turno da tarde, de segunda às sextas-feiras, com 20 horas semanais, totalizando 477 horas. Destaca-
se que a acadêmica realizou uma capacitação durante uma semana antes de iniciar as atividades 
como bolsista nesta unidade. Resultados: Dentre os métodos existentes de vigilância, foram 
utilizados a busca ativa no período da internação dos pacientes e vigilância via telefone após 30 dias 
da cirurgia. Estes métodos possibilitaram utilizar a sensibilidade de escuta, coletar dados relevantes 
sobre a evolução pósoperatória dos pacientes e presença de infecções nos sítios cirúrgicos, bem 
como orientar sobre precauções, prevenção e promoção da saúde. Conclusão: As bolsas 
assistenciais acadêmicas auxiliam na inserção dos alunos na prática, oportunizando o aprendizado 
em situações de gestão, cuidados diretos e indiretos, bem como oferecer um cuidado seguro e de 
qualidade aos pacientes. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Controle de Infecções. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à 
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Trabalho 50 – APLICAÇÃO DE UM ESCORE PEDIÁTRICO DE ALERTA NO RECONHECIMENTO PRECOCE 
DA DETERIORAÇÃO CLÍNICA COMO ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA DE UM PACIENTE NO CENÁRIO 
HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Thaiane de Lima Oliveira1, Juliana de Oliveira Freitas Miranda2, Carlito Nascimento Sobrinho3, Lívia 
Leite da Silva Macedo4, Marina Vieira Silva5, Renata Fonseca Mendonza6 

 
Introdução: O reconhecimento precoce da deterioração clínica pediátrica pode ser determinante 
na evolução e prognóstico de crianças no cenário hospitalar. Os Escores Pediátricos de Alerta 
Precoce auxiliam o enfermeiro na detecção e gerenciamento da deterioração clínica a fim de 
garantir a segurança do paciente no contexto hospitalar. Objetivo: Relatar a experiência de 
aplicação de um Escore Pediátrico de Alerta (EPA) no reconhecimento da deterioração clínica. 
Método: Estudo qualitativo, tipo relato de experiência, que descreve a aplicação do EPA no 
reconhecimento da deterioração clínica de um paciente em um hospital pediátrico, as intervenções 
realizadas e a evolução no internamento. O escore pediátrico utilizado foi adaptado de uma versão 
validada para um cenário brasileiro. Uma enfermeira, treinada na aplicação do escore, o aplicou e 
identificou pontuação positiva para deterioração clínica, desencadeando avaliação médica que 
constatou piora importante, dando início às intervenções. O relato faz parte de um estudo aprovado 
pelo CEP/UEFS, parecer 2.423.979. Resultados: Três categorias descrevem o relato: 
reconhecimento da deterioração; intervenções da equipe; desfecho do paciente. O EPA aplicado 
pela enfermeira teve pontuação 07. Os sinais clínicos identificados foram: irritação, palidez, tempo 
de enchimento capilar 3 segundos, uso de oxigenoterapia, taquicardia, taquipnéia, uso de 
musculatura acessória, hipertermia e redução de diurese. A deterioração sinalizada pelo EPA foi 
confirmada pela avaliação médica, desencadeando as seguintes intervenções: aumento da oferta 
de oxigênio, expansão volêmica, sondagem vesical, antibioticoterapia e transferência para UTI. O 
paciente permaneceu na UTI por 04 dias, sendo transferido para enfermaria, da qual recebeu alta 
hospitalar após 13 dias. Conclusão: o uso do EPA auxiliou a enfermeira no reconhecimento e 
documentação da deterioração clínica, facilitou a comunicação da equipe, desencadeou a avaliação 
médica e intervenções precoces, auxiliando na promoção do cuidado rápido e efetivo, favorecendo 
o melhor desfecho e garantindo a segurança da criança no ambiente hospitalar. 
 
Descritores: Deterioração Clínica; Segurança do Paciente; Enfermagem Pediátrica. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. American Heart Association. Abordagem sistemática à criança gravemente doente ou ferida. 
In: American Heart Association. Suporte avançado de vida em pediatria manual do profissional. 
Estados Unidos da América: Orora Visual; 2017. p. 29-67.  
2. Miranda, JOF et al. Tradução e adaptação de um escore pediátrico de alerta precoce. Rev. 
Bras. de Enfermagem. 2016 set-out; 69 (5): p. 833-41. 
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Trabalho 51 – INCIDENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE Á BEIRA LEITO EM UNIDADES DE TERAPIA 
INTENSIVA 
 
Natália Nunes Costa¹, Thaisa Cristina Afonso², Regiane Aparecida Dos Santos Soares Barreto³, Raquel 
Machado Schincaglia4, Matheus Martins Costa5, Cristiane Chagas Teixeira6 

 
Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva são ambientes de assistência de alta complexidade, 
susceptíveis à ocorrência de falhas na assistência. Um dos tratamentos invasivos realizados nestes 
serviços é a hemodiálise, essa terapia é necessária, porém, pode gerar incidentes. Incidentes são 
circunstâncias com potencial de causar danos como lesões, incapacidades e óbito. Faz-se necessário 
entender a etiologia dos mesmos, fatores contribuintes e as possíveis consequências, pois são 
informações que subsidiam estratégias para promoção da segurança do paciente, envolvendo, 
desse modo os profissionais que realizam a assistência em hemodiálise na busca por uma cultura 
de melhoria contínua. Objetivo: Analisar incidentes ocorridos durante sessões de hemodiálise à 
beira leito realizadas em Unidade de Terapia Intensiva. Metodologia: Estudo transversal, analítico, 
retrospectivo. Os dados foram coletados em 10 Unidades de Terapia Intensiva de Goiânia-GO, nas 
quais são realizadas sessões de hemodiálise terceirizadas. A coleta de dados foi por meio da análise 
das notificações realizadas pela equipe técnica de enfermagem na ficha de prescrição de 
hemodiálise à beira leito no período de março a abril de 2018. A pesquisa foi aprovada por comitê 
de ética da Universidade Federal de Goiás, CAAE: 61669016.2.0000.5078, e atende aos princípios 
da Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Durante o período da coleta 
de dados foram realizadas 873 sessões de hemodiálise, destas, 627 notificações e registrados 563 
incidentes. Foram classificados como circunstância notificável, 41,7% (235) incidentes com 
destaque para a falha em tecnologias em saúde; 52,5% (296) eventos adversos, com prevalência da 
hipotensão durante a sessão; 1,9% (11) Near Miss e 3,7% (21) dos casos o incidente não foi descrito. 
Conclusão: Os resultados apontaram incidentes que geraram atraso para início do tratamento e 
requereram monitoramento do paciente. São necessárias ações que mitiguem incidentes e 
promovam um cuidado seguro. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Dano ao Paciente; Enfermagem em Nefrologia. 
 
Eixo: Pacientes.  
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Trabalho 52 – OCORRÊNCIA DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO PALIATIVO 
 
Jackeline da Costa Maciel, Thiago Martins Rodrigues, Cibelli Navarro Rodrigues Alves 

 
Introdução: O paciente oncológico em cuidados paliativos apresenta fragilidades e limitações de 
ordem física, psicológica, social e espiritual. Devido às características da própria doença, este 
paciente tende a utilizar um elevado número de medicamentos e, consequentemente, podem 
ocorrer interações medicamentosas, levando a resultados insatisfatórios no tratamento ou até 
mesmo adiantando o óbito1. Objetivo: Identificar a ocorrência de interações medicamentosas 
potencias entre os medicamentos prescritos para pacientes oncológicos em cuidados paliativos 
atendidos via visita domiciliar em Roraima. Método: Trata-se de pesquisa quantitativa, de caráter 
exploratório, realizada com 30 pacientes oncológicos em cuidados paliativos atendidos via visita 
domiciliar, através da aplicação de questionários semiestruturados. Para análise das possíveis 
interações medicamentosas, foi utilizado o software Drugdex System – Thomsom Micromedex®. O 
estudo foi retirado de uma Dissertação aprovada pelo CEP da Universidade Federal de Roraima sob 
o parecer nº 2.991.603. Resultados: Foi observado que 73,3% (n=22) dos pacientes utilizavam 
medicamentos, com média de 5,27±2,50 fármacos/paciente, apresentando 36,7% (n=11) de 
interações medicamentosas potenciais. Foram identificadas 33 interações, com média de 3,00±2,30 
interações/paciente. As mais frequentes foram: paracetamol + fosfato de codeína com fenitoína; 
metoclopramida com morfina; clobazam com fenitoína; hidroclorotiazida com insulina NPH e 
losartana potássica com insulina NPH. Quando avaliada a gravidade dessas interações, 57,6% (n=19) 
foi qualificada como moderada, seguida pela classificada como importante (39,4%, n=13) e 
contraindicada (3,0%, n=1). Conclusão: Foi possível observar que os pacientes utilizavam um 
elevado número de medicamentos, o que favoreceu a ocorrência de interações medicamentosas, 
que eventualmente podem levar ao aumento do efeito terapêutico, ou mesmo a diminuição da 
eficácia, bem como surgimento de reações adversas, comprometendo o tratamento do paciente e 
sua qualidade de vida. O acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes pelo farmacêutico 
poderia reduzir essas ocorrências e aumentar a segurança no uso de medicamentos. 
 
Descritores: Cuidados Paliativos; Interações Medicamentosas; Assistência Farmacêutica. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Souza VPR, Paiva EC, Muniz JJ. Avaliação de interações medicamentosas e reações adversas 
no uso de medicamentos idosos com neoplasia mamária da oncologia do Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio de Pouso Alegre-MG. Revista de Ciências da Saúde Básica e Aplicada. 
2018;1(1):48-56.  
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Trabalho 53 – CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS NOTIFICADOS EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
 
Valdenir Almeida da Silva1, Rosana Santos Mota2, Monalisa Viana Sant’Anna3, Andreia Santos 
Mendes4, Juliana Cana Brazil Costa5, Cristiane Marques de Carvalho6 

 
Introdução: A ocorrência dos eventos adversos causa danos aos pacientes e aumenta o tempo de 
permanência, mortalidade e custo hospitalar. A grande ocorrência de eventos adversos em serviços 
de saúde, em nível global, motivou a formulação de políticas voltadas para a segurança do paciente 
e trouxe como desdobramento a necessidade de sistematização de dados referentes a eventos 
ocorridos no sistema de saúde, sobretudo os que estejam relacionados aos cuidados à saúde. 
Objetivo: Caracterizar os eventos adversos notificados em um hospital universitário. Método: 
Estudo exploratório e descritivo, quantitativo, que utilizou dados secundários de eventos adversos 
em indivíduos hospitalizados, referentes aos anos de 2016 e 2017. Os dados foram provenientes de 
um aplicativo de Vigilância Hospitalar (VIGIHOSP) de um hospital universitário, localizado em 
Salvador, Bahia, e foram analisados em números absolutos e índices percentuais. O projeto foi 
aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa mediante parecer número 2.780.752. Resultados: 
Foram notificados 83 eventos adversos no período estudado. Os eventos mais notificados pelos 
profissionais foram: erro de medicação (33,73%), problemas na terapia nutricional (21,69%), 
problemas com artigo médicohospitalar (16,87%) e perda de cateter (15,66%). Os setores com 
maior índice de notificação foram as unidades de internação (95,15%). O enfermeiro foi a categoria 
profissional que registrou maior número de notificações (61,45%), seguido do nutricionista (15,66%) 
e farmacêutico (12,05%). Os pacientes que sofreram os incidentes eram, em sua maioria, idosos 
(40,96), do sexo feminino (59,4%), da cor preta/parda (86,16%), solteiros (55,42%), com grau de 
escolaridade fundamental (37,35%), residentes em Salvador (56,63%). Conclusão: Diante dos dados 
apresentados, com destaque para o erro de medicação, fazem-se necessárias ações que possam 
favorecer a diminuição desses eventos propiciando um atendimento qualificado à clientela. 
Destaca-se também, a importância de fomentar uma cultura de notificação na instituição, tendo 
como primícias a cultura de segurança e não punitiva. 
 
Descritores: Eventos Adversos; Notificação; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Montserrat-Capella D, Cho M, Lima RSA Segurança do Paciente e a Qualidade em Serviços de 
Saúde no Contexto da América Latina e Caribe. In: ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Série Segurança do paciente e qualidade 
nos serviços de saúde. Brasília: ANVISA, 2013. Cap.1.  
2. Ribeiro TO, Santos C, Santos HS, Lima AC, Oliveira JKA. Notificação de eventos adversos em 
unidades de terapia intensiva: relato de experiência. International May 9-12, 2017. Disponível em: 
https://eventos.set.edu.br/index.php/cie/article/viewFile/5871/2110. Acesso em: 18 abr 2018. 
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Trabalho 54 - NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM IDOSOS: RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Valdenir Almeida da Silva1, Maristela Conceição de Jesus2, Monalisa Viana Sant’Anna3, Rosana 
Santos Mota4, Joselina Santana Brito5, Kathlene Rocha dos Santos6 

 
Introdução: A grande ocorrência de eventos adversos nos serviços de saúde, em nível global, 
motivou a formulação de políticas voltadas para a segurança do paciente e trouxe como 
desdobramento a necessidade de sistematização, coleta e análise de dados referentes a eventos 
adversos ocorridos no sistema de saúde, sobretudo os que estejam relacionados aos cuidados à 
saúde. Objetivos: Analisar notificações de eventos adversos em idosos. Metodologia: Pesquisa 
quantitativa realizada em um hospital de ensino, pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
localizado em Salvador – Bahia. Foram utilizados dados secundários de eventos adversos em idosos 
hospitalizados provenientes do aplicativo de Vigilância Hospitalar (VIGIHOSP) referentes aos anos 
de 2016 e 2017. Foi realizada análise exploratória e descritiva dos dados. O projeto foi aprovado por 
um Comitê de Ética em Pesquisa mediante parecer número 2.780.752. Resultados: No período 
considerado foram notificados 34 eventos adversos em idosos. Destes, três foram referentes a 
problemas em artigos médicohospitalares, onze erros de medicação, duas extubações acidentais, 
seis perdas de cateteres, uma notificação relacionada ao uso de sangue e onze, a terapia nutricional. 
Os eventos foram classificados, em sua maioria, como não graves (89,15%). No entanto, houve 
desfecho como incapacidade permanente e óbito. Conclusão: Conclui-se que a notificação de 
eventos adversos entre idosos na instituição pesquisada, a despeito dos resultados preliminares, 
apresentou taxas menores do que a descrita na literatura. No entanto, sinalizam para a importância 
do estímulo à notificação e para o planejamento e execução de ações voltadas para os idosos, tendo 
em vistas as peculiaridades desse público. Além disso, a divulgação da necessidade de notificação 
dos eventos e a garantia da investigação dos casos sem a exposição dos notificantes podem 
contribuir para o fortalecimento da cultura de segurança do paciente no serviço pesquisado. 
 
Descritores: Eventos Adversos; Segurança do Paciente; Idoso. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
1. Ghaferi AA, Dimick JB. Importance of teamwork, communication and culture on failure-to-
rescue in the elderly. BJS; 2016; 103: e47–e51; PEDREIRA, L.C.; BRANDÃO, A.S.; REIS, A.M. Evento 
adverso no idoso em Unidade de Terapia Intensiva. Rev Bras Enferm. v.66, n.3. 2013. p.429-36. 
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Trabalho 55 – SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO: CARACTERÍSTICA DOS INCIDENTES 
IDENTIFICADOS PELOS FAMILIARES 
 
Wiliam Wegner1, Merianny de Avila Peres2 

 

Introdução: A segurança do paciente é um requisito na busca pela excelência no cuidado em saúde. 
Encorajar a presença e o envolvimento dos familiares no cuidado da criança hospitalizada 
oportuniza a educação, a responsabilidade, a participação ativa no cuidado à criança e a 
aproximação aos profissionais. Os familiares têm desenvolvido um papel de coparticipação, 
auxiliando na identificação de incidentes, cooperando com as estratégias para promoção da 
segurança do paciente durante a hospitalização da criança1,2. Objetivo: Descrever as características 
dos incidentes de segurança identificados pelos familiares de crianças hospitalizadas. Método: 
Estudo qualitativo, exploratório-descritivo, vinculado ao projeto matriz “Segurança do paciente nos 
serviços de atenção hospitalar à criança na cidade de Porto Alegre/RS”. A coleta de informações foi 
realizada com entrevistas semiestruturadas, entre abril e dezembro de 2016, com acompanhantes 
de crianças hospitalizadas em três hospitais com leitos de internação pediátrica e destinados a 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
A análise empregada foi do tipo temática. Projeto aprovado sob CAAE Nº 43549115.0.0000.5347. 
Resultados: Foram realizadas 40 entrevistas, nas quais os participantes identificaram incidentes de 
segurança do paciente relacionados à quedas, à ausência de identificação e conferência da pulseira 
de identificação em determinados momentos, à dieta, ao processo medicamentoso, à higienização 
das mãos e falhas nos processos de comunicação. Embora os familiares identifiquem as 
circunstâncias de cuidado promotoras de incidentes, as Instituições de saúde não estimulam a 
notificação de incidentes pelos familiares de pacientes. Conclusão: Para a promoção de um 
ambiente hospitalar seguro, é necessário investimento de todos os envolvidos para mudança na 
cultura institucional. A instrumentalização correta dos familiares pode colaborar na compreensão 
das condutas e medidas que fortalecem o cuidado seguro. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cuidadores; Criança Hospitalizada. 
 
Eixo: Pacientes.  
 
Referências: 
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familiares e cuidadores quanto à segurança do paciente em unidades de internação pediátrica. Rev 
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2. Hoffmann LM, Wegner W, Biasibetti C, Peres MA, Gerhardt LM, Breigeron MK. Identificação de 
incidentes de segurança do paciente pelos acompanhantes de crianças hospitalizadas. Rev Bras 
Enferm. 2019;72(3). 
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Trabalho 56 – CONHECIMENTOS DE ACOMPANHANTES HOSPITALARES SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO 
NO CUIDADO SEGURO 
 
Ana Lívia Araújo Girão1, Raphaele Maria Almeida Silva2, Rebeca Furtado Fernandes3, Antonia Eulânia 
de Sousa Alves4, Sherida Karanini Paz de Oliveira5, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho6 

 
Introdução: A Política Nacional de Humanização define o acompanhante como o representante da 
rede social da pessoa internada que a acompanha durante toda sua permanência nos ambientes de 
assistência à saúde.1 Nesse contexto, uma das estratégias fundamentais para a promoção da 
segurança do paciente tem sido o estímulo à participação do paciente e acompanhante no 
tratamento de saúde. Objetivo: A Liga Acadêmica de Segurança do Paciente da Universidade 
Estadual do Ceará (LASEP-UECE) desenvolveu este estudo com o objetivo de analisar o 
conhecimento de acompanhantes sobre sua participação para um cuidado seguro. Método: Trata-
se de um estudo qualitativo, realizado nas clínicas médica e cirúrgica de um hospital público terciário 
de Fortaleza-CE.  Participaram da pesquisa 32 acompanhantes de pessoas com dependência para o 
autocuidado e que se encontravam acomodados em quartos coletivos. Os dados foram coletados 
no período de agosto a dezembro de 2018 através de entrevista semiestruturada e observação. A 
pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da UECE com o parecer de nº 1057301. 
Resultados: A maioria dos participantes eram familiares e não recebiam remuneração pelo 
acompanhamento (78%), e 25% passavam mais de 12 horas diárias no hospital. Apenas 12% dos 
participantes receberam informações sobre cuidado seguro durante a internação e cerca de 78% 
dos entrevistados não tinham conhecimento de como as ações de cuidados prestados por familiares 
acompanhantes no hospital repercutiram na segurança do paciente. Diante dos achados, pode-se 
identificar o déficit na comunicação entre profissionais e acompanhantes, fundamental para a 
promoção de um cuidado qualificado e com minimização de riscos. Conclusão: A partir dos achados 
do estudo, pode-se concluir que a prestação do cuidado pautado na comunicação, fundamental 
instrumento de segurança do paciente, vem sendo comprometida pela cultura atual que suprime, 
muitas vezes, a participação de acompanhantes e familiares na assistência de saúde.   
 
Descritores:  
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde (BR). HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 
4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2010. 
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Trabalho 57 – SEGURANÇA EM ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:  
A IMPORTÂNCIA DO ACESSO VENOSO 
 
Alesandra Glaeser1, Beatriz Cavalcanti Juchem2, Jeane Cristine de Souza da Silveira3, Karine 
Bertoldi5, Luciana Nabinger Menna Barreto5, Sabrina Curia Johansson Timponi6 

 
Introdução: O estudo de vasos por angiotomografia requer injeção de meio de contraste iodado 
(MCI) entre 4 e 5 ml/s. Um acesso venoso periférico (AVP) calibroso é fundamental para a qualidade 
do exame1. Em pediatria, o uso de cateteres venosos centrais (CVC) representa uma alternativa, 
porém com risco de danos ao cateter durante a injeção do MCI2. Objetivo: Relatar evento adverso 
em paciente pediátrico submetido à angiotomografia com uso de CVC. Método: Relato de caso 
ocorrido num Hospital Universitário do Brasil, aprovado pelo Comitê de Ética institucional com 
número 09-372. Resultados: Paciente masculino, 8 anos, ambulatorial, portador de síndrome do 
intestino curto, esteato-hepatite e trombose venosa. Em uso de nutrição parenteral total domiciliar 
por CVC semi-implantado tipo Broviac inserido em veia femural direita. Uma angiotomografia foi 
solicitada para avaliação pré-transplante hepático. Mãe assinou Termo de Consentimento para o 
exame. Devido à rede venosa precária, o radiologista autoriza o uso do CVC. No exame, o MCI foi 
injetado a 2 ml/seg com uma pressão da injeção de 70 psi, e alarme programado em 325 psi, sem 
queixas do paciente. Na aquisição das imagens observou-se rompimento do cateter com 
extravasamento de 40 mL de MCI no abdome. O paciente apresentava abaulamento e leve 
hiperemia local, sem lesão de pele, negava dor, sem alteração dos sinais vitais. Foi aplicado gelo, 
havendo regressão parcial dos sintomas em uma hora. O paciente internou para acompanhamento 
e definição de conduta quanto ao CVC. Após 24 horas, o cateter foi trocado por novo Broviac e uma 
ecografia evidenciou absorção completa do extravasamento, sem sequelas para o paciente. 
Conclusão: O estudo evidencia a importância de um acesso venoso seguro para realização de 
angiotomografias. O uso de CVC deve obedecer a critérios específicos, com ajuste da velocidade e 
pressão máxima de injeção do MCI, conforme o tipo de cateter.  
 
Descritores: Extravasamento de Materiais Terapêuticos e Diagnósticos; Segurança do Paciente; 
Cateterismo Venoso Central. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
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Trabalho 58 – CUIDADOS DE ENFERMAGEM APLICADO A PACIENTE COM SEPSE RESPIRATÓRIA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Luana Gabriela Alves da Silva1, Nicole Hertzog Rodrigues2, Débora Monteiro da Silva3, Elisangela 
Souza4, Suzana Grings de Oliveira5 
 
Introdução: Os problemas respiratórios têm se tornado um problema bastante comum que aflige a 
vida de milhões de pessoas. A sepse é caracterizada por um conjunto de manifestações graves no 
organismo, produzidas por uma infecção1. Para a minimização de sua prevalência é relevante a 
prevenção e controle de infecções, com o intuito de prezar pela segurança do paciente e reduzir 
possíveis complicações. Objetivo: Relatar a observação de acadêmicas de enfermagem acerca dos 
cuidados e ações realizados durante a assistência de enfermagem a um paciente com diagnóstico 
de sepse respiratória por pneumonia em uma unidade de internação de um hospital universitário. 
Método: Trata-se de um relato de experiência de acadêmicas de enfermagem que aborda aspectos 
relativos à observação do planejamento assistencial da equipe de enfermagem no cuidado prestado 
ao paciente hospitalizado com tal diagnóstico, em unidade de internação clínica, obtido através da 
vivência proporcionada por estágio curricular. Resultados: Observou-se o planejamento da 
assistência prestada a um paciente que recebeu na admissão hospitalar o diagnóstico de sepse 
respiratória por pneumonia, este permaneceu internado na unidade de tratamento intensivo da 
referida instituição hospitalar e após foi transferido para uma unidade de internação. Na unidade 
observada o enfermeiro avaliou o paciente por meio de anamnese, exame físico e dados do 
prontuário. A equipe de enfermagem possuía conhecimento do processo de identificação e 
tratamento ao paciente séptico, permitindo atendimento coordenado e rápido em todas as 
instâncias do cuidado. Através da implementação das etapas Sistematização da Assistência de 
Enfermagem no paciente com tal patologia o enfermeiro pode prevenir complicações durante o 
acompanhamento do caso clínico. Conclusão: A implementação da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem prestada através de uma assistência de enfermagem de forma individualizada e 
sistematizada no atendimento das necessidades apresentadas pelo paciente refletem diretamente 
em sua segurança e recuperação de saúde. 
 
Descritores: Sepse; Cuidados de Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 59 – EVENTOS ADVERSOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES 
HOSPITALIZADOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Débora Monteiro da Silva1, Caroline Brazeiro Fernandes2, Nicole Hertzog Rodrigues3, Luana Gabriela 
Alves da Silva4, Elisangela Souza5, Suzana Grings de Oliveira6 

 
Introdução: A segurança do paciente é uma temática importante dentro dos serviços de saúde, pois 
impacta diretamente na condição do paciente. Inserido neste contexto, encontramos os erros de 
medicamentos como eventos adversos e que podem ocorrer em qualquer etapa, como: prescrição, 
dispensação, administração e monitorização1. É imprescindível revisar todas as etapas do processo 
de medicação para identificar a cadeia de falhas e prevenir os erros ou quase erros envolvendo 
medicamentos. Objetivo: Identificar evidências na literatura acerca das características dos erros 
envolvendo medicamentos. Método: Foram selecionados nove artigos indexados em bancos de 
dados no período de 2011 a 2018 utilizando os seguintes descritores em Ciência da Saúde: erros de 
medicação, segurança do paciente e enfermagem. Resultados: Os resultados foram analisados 
através da formulação de duas categorias temáticas: Causas dos erros de medicação e Estratégias 
de redução de erros. Na primeira categoria foi possível perceber que os principais erros de 
administração de medicamentos são: erro de dosagem, não higienização das mãos, falta de assepsia 
dos materiais utilizados para infusão do medicamento e omissão de registros. Na segunda categoria 
os resultados encontrados foram: revisão de prontuários, controle de medicamentos de alta 
vigilância, notificação de incidentes e a prática não punitiva. Conclusão: Evidenciou-se que os 
eventos adversos podem ser evitáveis adotando-se medidas de prevenção, sendo esta uma 
estratégia considerada diferenciada. Aspecto destacado deve-se a adoção de uma prática não 
punitiva que deve ser adotada, multiplicada pelos profissionais e instituições de saúde para que não 
ocorram omissão e/ou subnotificação dos eventos ocorridos.  
 
Descritores: Erros de Medicação; Segurança do Paciente; Enfermagem. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 60 – ESTUDO DO RISCO DE QUEDAS E A DEPENDÊNCIA PARA O CUIDADO DE 
ENFERMAGEM EM PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 
Fernanda Silva de Morais1, Fernanda Lima Herold2, Tatiana Scopel Machado3, Janete de Souza 
Urbanetto4 
 
Introdução: Dentre os objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a prevenção de 
quedas é uma das ações de importância nacional. Objetivo: Descrever o risco de quedas e a 
dependência para o cuidado de enfermagem dos pacientes hospitalizados, utilizando a Morse Fall 
Scale – versão brasileira (MFS-B)1 e o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP)2. Método: Estudo 
metodológico, em andamento, que objetiva avaliar a convergência entre o risco de quedas e a 
dependência dos pacientes hospitalizados. Está sendo desenvolvido em uma unidade de internação 
clínico-cirúrgica de um hospital universitário em Porto Alegre/RS. A amostra, até o momento, 
totaliza 205 pacientes, que atenderam aos critérios de inclusão (idade ≥ 18 anos e tempo de 
internação ≤ 24 horas). A coleta de dados foi realizada diariamente durante a internação. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS (CAAE 84303518.4.0000.5336) e os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise de dados foi 
realizada por meio de estatística descritiva. Resultados: 50,7% dos pacientes eram do sexo 
feminino, com média de 60,2 ± 16,1 anos. Quanto ao risco de quedas pela MFS-B, tiveram em média 
41,5± 24,0 pontos e quanto a dependência para os cuidados de enfermagem pelo SCP, tiveram 
média de 18,1± 4,8 pontos. 43,4 % dos pacientes tinham Risco Elevado de quedas, seguidos pelo 
Risco Baixo (30,7%) e Risco Moderado (25,9%). Quanto à dependência, 58,5% dos pacientes tinham 
Cuidados Mínimos, seguidos pelos Cuidados Intermediários (23,4%), Cuidados de Alta Dependência 
(14,1%) e Cuidados Semi-Intensivos (3,9%). Conclusão: Apesar de o estudo ainda estar em 
andamento, identificou-se que a maioria dos pacientes tinham risco elevado de quedas e de forma 
contrária, tinham baixa dependência para o cuidado de enfermagem. Espera-se, ao final do estudo, 
evidenciar se existe ou não relação entre as classificações da MFS-B e do SCP.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Acidentes por Quedas; Enfermagem. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 61 – COMPORTAMENTO PREVENTIVO E AUTOPERCEPÇÃO DO RISCO DE QUEDA DE 
PACIENTES HOSPITALIZADOS  
  
Melissa de Freitas Luzia1, Isabella Duarte Vidor2, Franciele Moreira Barbosa3, Ana Carolina Fioravanti 
Eilert da Silva4, Amália de Fátima Lucena5 

 
Introdução: As quedas representam um dos principais incidentes de segurança nas instituições 
hospitalares. A participação do paciente nas ações preventivas vem sendo cada vez mais enfatizada 
pelos programas mundiais de segurança. A compreensão da sua vulnerabilidade para quedas pode 
contribuir para que os pacientes tenham atitudes mais positivas em relação à prevenção¹. Objetivo: 
Avaliar o comportamento preventivo de quedas de pacientes hospitalizados e verificar a sua 
associação com a autopercepção de risco. Método:  Estudo longitudinal, prospectivo realizado em 
um hospital universitário. A amostra se constituiu de 68 pacientes adultos com alto risco de queda 
(Morse Fall Scale ≥ 45 pontos), internados em unidades clínicas e cirúrgicas. Foram realizadas três 
avaliações com intervalo de 24hs. O comportamento foi avaliado por meio de seis indicadores do 
Resultado de Enfermagem Comportamento de Prevenção de Quedas (1909), aplicados por meio de 
Escala Likert de cinco pontos². Para verificar a autopercepção de risco, os pacientes foram 
questionados se concordavam com a avaliação de risco realizada pelo enfermeiro. A análise dos 
dados foi realizada através da estatística descritiva e analítica no programa SPSS 18.0. O estudo foi 
aprovado pelo CEP da instituição/170279. Resultados: O comportamento preventivo foi raramente 
a algumas vezes demonstrado (2,44±0,05). Os indicadores que apresentaram melhora significativa 
ao longo das três avaliações foram Utiliza no banheiro, barras de segurança para apoio das mãos 
(p=0,000) e Utiliza adequadamente a cama (p=0,03). Utiliza corretamente os dispositivos de 
assistência obteve a pior média (1,60±0,10), ou seja, um comportamento raramente demonstrado. 
Verificou-se diferença significativa entre a autopercepção de risco e o comportamento preventivo, 
ou seja, os pacientes que concordaram com a avaliação de risco apresentaram melhor nível de 
comportamento (p=0,015). Conclusão:  Há necessidade de investir em medidas educativas de 
prevenção de quedas, que promovam conhecimento, autopercepção do risco e estimulem 
comportamentos seguros para os pacientes hospitalizados.  
 
Descritores: Acidentes por Quedas; Avaliação de Resultados (Cuidados de Saúde); Segurança do 
Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 62 – ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE FLEBITE EM IDOSOS HOSPITALIZADOS  
 
Haline Maria Velho Burin1, Jéssica de Borba Sparremberger Vitt2, Amanda Pestana da Silva3, Maria 
Carolina Oliveira Maciel4, Ana Laura Olsefer Rotta5, Janete de Souza Urbanetto6 

 
Introdução: As complicações que ocorrem durante a terapia infusional têm sido comuns nos 
serviços de atendimento à saúde e, entre as complicações que podem ocorrer durante o uso do 
cateter intravenoso periférico (CIP) destaca-se a flebite, definida como a inflamação de uma veia1. 
As punções em pessoas idosas devem ser planejadas e executadas calmamente, utilizando maior 
tempo que o de costume1 e deve-se sempre levar em consideração aspectos relacionados segurança 
do paciente2. Objetivo: Analisar a incidência de flebites durante o uso e após a retirada do CIP em 
idosos hospitalizados. Método: Estudo prospectivo, tipo coorte.  A população foi composta por 
indivíduos hospitalizados em um hospital universitário de Porto Alegre. A amostra integrou 240 
pacientes com idade ≥ 60 anos e em uso de CIP. O instrumento de coleta de dados abordou variáveis 
demográficas e relacionadas ao CIP e para investigação da ocorrência de flebite, utilizou-se a 
Phlebitis Scale, na versão em português publicada pela Infusion Nurses Society – Brasil1. Foram 
realizadas duas avaliações, diariamente, durante o uso do CIP e 48h após a retirada do mesmo. Os 
dados coletados foram analisados no Statistical Package for Social Sciences versão 18.0. O projeto 
de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CAAE 
51969115.2.0000.5336) e todos participantes assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Resultados: Houve predominância do sexo feminino (52,5%) e média de idade de 78 ± 
9,9 anos. A incidência de flebite durante o uso do CIP foi de 37,9% e pós infusional 3,8%. Quanto ao 
tempo de permanência do CIP, 61,7% dos cateteres permaneceram por até 72h. Nenhuma das 
variáveis analisadas tiveram associação com a flebite. Conclusão: Encontrou-se uma elevada 
prevalência de flebites. Sugere-se novos estudos que analisem os vários aspectos relacionados a 
segurança do idoso no uso de CIP e as complicações da terapia infusional.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cateteres; Flebite. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 63 – CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACAMADOS NO DOMICÍLIO: TECNOLOGIA EDUCATIVA 
PARA CUIDADORES 
 
Natália Lúcia Lima de Oliveira1, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho2, Mardênia Gomes 
Ferreira Vasconcelos2, Edna Maria Camelo Chaves2, Iohanna Aragão de Paiva3 

 
Introdução: No Brasil, com a transição epidemiológica, verifica-se um incremento das condições 
crônicas de saúde, o que impõe ao sistema de saúde e seus profissionais o acolhimento das 
necessidades daqueles que vivem esse processo, em especial a família. Crianças e adolescentes com 
doenças crônicas necessitam de um cuidado domiciliar periódico com o objetivo de diminuir 
internações, tratar e prevenir comorbidades e coordenar o trabalho dos profissionais de saúde 
envolvidos no cuidado. A utilização de materiais educativos impressos da área da saúde é prática 
comum no Sistema Único de Saúde (SUS), são capazes de promover resultados expressivos para os 
participantes das atividades educativas. A contribuição desses materiais para a promoção da saúde 
depende dos princípios e das formas de comunicação envolvidos nos processos de elaboração. 
Objetivo: Construir uma tecnologia educativa para cuidadores sobre os cuidados à crianças e 
adolescentes acamados no domicílio. Método: A pesquisa é do tipo metodológica, realizada com 
cuidadores de crianças e adolescentes acamados acompanhados pelo programa Melhor em Casa 
do Município de Horizonte-Ce. Resultados: Inicialmente houve a construção da cartilha com a 
colaboração de 19 cuidadores através de uma entrevista para coletar as dificuldades do cuidado. 
Após realizou-se a validação de conteúdo com 21 juízes, sendo 19 especialistas na área e 2 
especialistas em arte gráfica e a validação de aparência com os cuidadores. A cartilha foi intitulada 
"Conhecer para cuidar - Cartilha de cuidados de crianças e adolescentes dependentes de cuidados 
especiais". A média do IVC foi de 0,99, indicando ótimo grau de concordância entre os juízes. A 
validação de aparência pelos cuidadores obteve-se valor de IVC 1,0. Conclusão: A tecnologia 
educativa teve excelente aceitação, podendo contribuir no cuidado de crianças e adolescentes 
acamados em domicílio. Comitê de ética e pesquisa parecer: 1.891.564. 
  
Descritores: Assistência Domiciliar; Crianças com Incapacidades; Educação em Saúde. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 64 – ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES SOBRE AS MEDIDAS EFETIVAS RELACIONADAS À 
SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM SOBRE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
 
Jacqueline Vaz1, Cibele Parulla1, Michèle Borges2, Greice Porto3, Ivo da Silva Groff3, Rita Timmers4 

 
Introdução: As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) vêm acompanhando as rotinas 
hospitalares ao longo dos anos. Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) implementar as metas 
internacionais da Segurança do Paciente (SP) deu-se início a criação de protocolos para medidas de 
prevenção contra as IRAS com foco na SP1. A falta de orientação é um dos motivos para que 
pacientes, familiares e profissionais de saúde não percebam falhas na SP ocasionando prováveis 
complicações. Objetivo: Relatar a experiência de alunos sobre as orientações com os cuidados 
assistências a serem prestados aos pacientes relacionado ao controle de infecção hospitalar e 
segurança do paciente. Método: Trata-se de um relato de experiência sob a observação e orientação 
de dois alunos do curso técnico em enfermagem durante atividade avaliativa do componente de 
Projeto de Pesquisa da Escola Técnica do Cardiologia. A atividade ocorreu no setor de internação 
clinica de um hospital especializado em cardiologia de Porto Alegre/RS. A observação foi descritiva 
e as orientações foram baseadas nos protocolos do Ministério da Saúde - Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP)2, publicado em 2014, o estudo ocorreu no ano de 2016. Resultados: 
Os alunos mostraram-se interessados na atividade e identificou-se a importância das orientações 
relacionadas à assistência a saúde com foco na educação do paciente. Reforçamos melhorar o 
conhecimento do paciente baseados no PNSP sobre as IRAS e sobre a existência de um Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Conclusão: As infecções relacionadas à saúde tem sido uma 
das maiores preocupações relacionada a segurança do paciente em ambientes hospitalares. É 
necessária mais educação em saúde com material informativo, a beira do leito, que orientam as 
melhores práticas tanto para profissionais como para os pacientes internados, com foco na 
diminuição das taxas de IRAS melhorando assim a segurança do paciente. 
 
Descritores: Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 65 – EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AO USO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS: 
REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Natália da Conceição Andrade Monteiro¹, Graciele Oroski Paes² 
 
Introdução: O aumento da complexidade dos serviços de saúde elevou-se o potencial para a 
ocorrência de erros e eventos adversos (EA). O cateter venoso periférico constitui-se em uma das 
principais vias de administração de medicamentos e a mais utilizada durante o processo de 
hospitalização(1,2). Identificar os eventos relacionados torna-se relevante para a prática profissional, 
melhoria da qualidade e segurança do paciente. Objetivo: Identificar publicações científicas sobre 
eventos adversos relacionados ao uso de cateteres venosos periféricos. Método: Revisão 
integrativa. Utilizada estratégia PRISMA. Os dados foram coletados nas bases BDENF, LILACS, 
Medline/PUBMED, CINAHL e Scopus, no período de setembro de 2018. Os critérios de inclusão 
foram artigos publicados em português, espanhol e inglês, no período de 2013 a 2018, texto 
completo disponível gratuitamente, população adulta, no contexto hospitalar. Foram excluídas as 
publicações que não se relacionavam a temática do estudo e que apresentassem duplicidade. 
Resultados: Foram encontradas 392 publicações (06 BDENF, 14 LILACS, 86 CINAHL, 157 
Medline/PUBMED e 129 Scopus), dos quais 19 (01 BDENF, 01 LILACS, 08 CINAHL, 05 
Medline/PUBMED e 04 Scopus) atendiam aos critérios de elegibilidade. Dentre os eventos adversos 
associados ao cateterismo venoso periférico podemos citar complicações como flebite, infiltração, 
obstrução ou deslocamento acidental do dispositivo. Destes apresentavam a flebite como o evento 
adverso mais prevalente. A maioria das publicações (60%) foi realizada em 2017 e abordava a flebite 
como o evento adverso prevalente nas investigações. Poucos estudos correlacionavam à prática de 
cuidados com esses dispositivos e sua relação com a ocorrência de eventos adversos do tipo 
exposição e desfecho. Conclusão: O EA prevalente relacionado ao uso do CVP foi flebite. Foi 
identificado um número reduzido de estudos nessa temática. Contribuirá para a avaliação dos 
serviços de saúde, reflexões acerca da atuação da enfermagem e a recomendação de estratégias 
para promover a segurança do paciente.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cuidado de Enfermagem; Cateterismo Venoso Periférico. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Marsh N, Webster J, Larson E, et al. Observational study of peripheral intravenous catheter 
outcomes in adult hospitalized patients: a multivariable analysis of peripheral intravenous catheter 
failure. J Hosp Med 2018;13:E1–7. 2) Alexandrou E, Ray-Barruel G, Carr PJ, et al. Use of Short 
Peripheral Intravenous Catheters: Characteristics, Management, and Outcomes Worldwide. J Hosp 
Med. 2018 May 30;13(5). doi: 10.12788/jhm.3039. 
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Trabalho 66 – SEGURANÇA DA PESSOA EM SOFRIMENTO MENTAL 
 
Patrícia Soares Alves1, Paulo Fábio Pereira2 

Introdução: A cultura de Segurança do Paciente vem ganhando corpo robusto nos últimos anos. 
Trata-se de uma cultura com corpo teórico e implantações de estratégias de segurança avançadas 
em ambiente hospitalar; realidade diferente da Atenção Básica (AB), ainda pouco focada; menos 
atenção ainda tem recebido a segurança do paciente em sofrimento mental, cujas referências são 
escassas1. Objetivo: Identificar elementos do itinerário terapêutico de pacientes em sofrimento 
mental que possam lhes colocar em algum nível de risco, analisados a luz dos construtos do 
referencial de Segurança do Paciente. Método: Pesquisa exploratória descritiva com abordagem 
qualitativa. A coleta de dados deu-se por entrevista semiestruturada com usuários do serviço e seus 
familiares, desenvolvida em um CAPS da Região Noroeste do RS. Utilizou-se a análise de discurso 
para a construção das unidades temáticas.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP), gerando o Termo Consubstanciado de número 78101317.2.0000.5342. Resultados: Ficou 
evidenciado que os usuários do serviço usam uma grande quantidade de medicações, alguns vivem 
com déficits cognitivos e tem importantes fatores de vulnerabilidade social como dificuldades 
financeiras e ausência de cuidadores da família. Conclusão: A Cultura de Segurança do Paciente 
deve ser um eixo norteador neste cenário; e que a Enfermagem, devido ao seu protagonismo e 
cuidado de forma integral aos sujeitos, tem grande potencial na construção de uma cultura de 
prevenção de agravos à saúde.  
 
Descritores: Enfermagem; Saúde Mental; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Documento de referência para o programa nacional de segurança do paciente. Brasília (DF); 2014. 
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1 Acadêmica do décimo período do Curso Bacharelado Enfermagem da Sociedade Educacional Três de Maio 
- SETREM. E-mail: patitecenfer@gmail.com 
2 Enfermeiro, Mestre em Enfermagem UFRGS; Docente do Curso Bacharelado Enfermagem da Sociedade 
Três de Maio – SETREM; Enfermeiro na SMS de Três de Maio/RS. E-mail: mensagem_paulo@hotmail.com  
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Trabalho 67 – LESÃO POR PRESSÃO: APLICAÇÃO DE ESCALA PARA PREVENÇÃO EM CENTRO 
CIRÚRGICO EM HOSPITAL DE ENSINO 
 
Daniely Alves Zacharo1, Marli de Carvalho Jericó2, Jaqueline Lopes Gouveia3, Priscila Buck de Oliveira 
Ruiz4 

 
Introdução: O posicionamento do paciente é uma das partes mais importantes para uma 
intervenção cirúrgica, ele permite exposição do sitio cirúrgico, alinhamento corporal, diminui 
pressão sobre os tecidos e preserva as funções circulatórias. É capaz de garantir segurança e 
eficiência do procedimento cirúrgico. E o enfermeiro juntamente com a equipe multiprofissional 
são responsáveis pelo planejamento e implementação. Por ser um assunto em foco há muitos anos, 
uma enfermeira brasileira desenvolveu uma escala de avaliação de risco para desenvolvimento de 
lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico (ELPO) e vem sendo aplicada em hospitais para 
melhorar a qualidade do serviço e aumentar a segurança do paciente. Objetivo: Identificar e 
classificar cirurgias conforme risco de desenvolvimento de lesão por pressão em centro cirúrgico de 
um hospital de ensino. Método: Estudo exploratório, descritivo, onde os resultados foram 
analisados quantitativamente, aprovado pelo CEP parecer 2148324. A partir de dois instrumentos, 
um elaborado pela pesquisadora contendo dados demográficos, clínicos e cirúrgicos e classificação 
de lesão por pressão segundo National Pressure Ulcer Advisory Panel e Escala de avaliação de risco 
para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico do paciente. Esses 
foram aplicados no pré-operatório aleatoriamente, pós-operatório imediato e os pacientes que 
permaneceram internados foram avaliados nos dois primeiros pós-operatórios tardios. Resultados: 
Foram realizadas 930 avaliações em 305 pacientes, maioria com idade de 40-59 anos, sem 
comorbidades. Em relação às outras variáveis da escala 7,2% pacientes receberam anestesia geral 
+ regional, 1,3% tempo maior de 6 horas, 8,2% posição litotômica. Não houve lesão de pele. 
Conclusão: Evidenciou-se nos achados desse estudo que 191 (62,6%) apresentaram pontuação 
abaixo de 19 - baixo risco. Assim, entende-se que o monitoramento do indicador é imprescindível 
para contribuir com a segurança ao paciente. 
 
Descritores: Lesão de Pele; Posicionamento Cirúrgico; Centro Cirúrgico. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Carneiro GA, Leite RCBO. Lesões de pele no intraoperatório de cirurgia /cardíaca: incidência e 
caracterização. Rev Esc Enferm USP 2011; 45(3):611-6. 
2. Lopes CMM, Galvão CM. Posicionamento cirúrgico: evidências para o cuidado de enfermagem. 
Rev Latino – Am Enferm. 2010;18(2):[08 telas]. [acesso em 18 ago 2014]. Disponível 
em: http://www.scielo. br/pdf/rlae/v18n2/pt_21. 
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Trabalho 68 – O ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO NA SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
 
Andrieli Daiane Zdanski de Souza1, Ana Cristina Pretto Báo1, Gisela Maria Schebella Souto de 
Moura2, Karen Jeanne Cantarelli Kantorski3, Josiele de Lima Neves4, Wiliam Wegner5 
 
Introdução: A Organização Mundial da Saúde e o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
estimulam iniciativas para envolver o usuário na sua segurança, porém é necessária uma mudança 
de cultura das instituições de saúde com vistas a promover a participação do usuário e da família. 
Algumas estratégias já são conhecidas para envolver o usuário: comunicação aberta e efetiva, 
garantia da autonomia, empoderamento na tomada de decisões, disponibilidade de manuais e 
cartilhas educativas, alfabetização em saúde e fortalecimento do vínculo entre profissional/usuário. 
Objetivo: relatar a experiência de enfermeiras sobre iniciativas de envolvimento do usuário na 
promoção da segurança do paciente durante a assistência hospitalar. Método: relato de experiência 
da vivência assistencial de enfermeiras de unidades de internação clínica e cirúrgica de pacientes 
adultos, em hospital universitário, no período de outubro-dezembro de 2018. Resultados: dentre 
as estratégias elencadas e utilizadas pelas enfermeiras para estimular o envolvimento do usuário, 
destaca-se: a orientação a usuários e seus familiares acerca do plano de cuidados, o oferecimento 
de informações sobre como podem auxiliar as equipes de saúde na redução de incidentes, assim 
como o incentivo na participação da vigilância na administração de medicações, almejando o 
usuário sentir-se como sujeito ativo e envolvido em seu próprio cuidado. Em relação aos desafios 
frente ao envolvimento do usuário salienta-se: a comunicação efetiva e a participação dos usuários 
nos rounds realizados pela equipe multiprofissional, assim como o entendimento de toda a equipe 
de saúde acerca da importância do envolvimento do usuário. Conclusões: o encorajamento do 
usuário no envolvimento do seu cuidado é um avanço para a segurança, todavia é importante 
investigar como esse processo vem se desenvolvendo, para que se tenha uma relação entre 
profissional e usuário baseada na confiança e de aprendizado mútuo, contribuindo para a 
efetividade das iniciativas de envolvimento do usuário na segurança.   
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Participação do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
1. Silva TO, Bezerra ALQ, Paranaguá TTB, Teixeira CC. O envolvimento do paciente na segurança do 
cuidado: revisão integrativa. Rev Eletr Enf. [Internet]. 2016 [acesso em: 25/01/2019];18:e1173. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v18.33340 
2. Coulter A. Engaging patients in healthcare. New York: Open University Press; 2011. 
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4 Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Pelotas.  
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andriele_zdanski@hotmail.com ou adzsouza@hcpa.edu.br  

 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.5216/ree.v18.33340


 100 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 69 – O EMPODERAMENTO DO FAMILIAR DA CRIANÇA/ADOLESCENTE HOSPITALIZADOS 
PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Karen Jeanne Cantarelli Kantorski 1, Eva Neri Rubim Pedro 2, Wiliam Wegner 3, Andrieli Daiane 
Zdanski de Souza 4, Gisela Maria Schebella Souto de Moura 5 
 
Introdução: o empoderamento do paciente é alcançado quando a criança/adolescente e o familiar 
compreendem e apresentam postura proativa em relação à saúde, participam da tomada de 
decisões junto à equipe e emitem opinião sobre processos e resultados dos cuidados recebidos¹. 
Esta participação e envolvimento consistem em estratégia efetiva para o cuidado seguro, 
principalmente diante da complexidade da assistência à saúde.  Objetivo: analisar o 
empoderamento do familiar da criança e do adolescente na perspectiva de segurança do paciente 
durante a hospitalização. Método: estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado em 
hospital universitário de Porto Alegre de novembro/2016 a dezembro/2017. Participaram de 
entrevistas individuais semiestruturadas, 17 familiares de crianças e adolescentes hospitalizados e 
oito profissionais de saúde. Utilizou-se análise temática. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa sob CAAE 60415316.8.0000.5327. Resultados: emergiram duas categorias de análise: 
“Perspectivas do empoderamento” que evidenciou o início do abandono da passividade em prol de 
um engajamento para segurança do paciente, derivando da evolução dos papéis atribuídos aos 
familiares e influenciadas pela perspectiva de cuidado centrado no paciente. Quando engajado na 
assistência, o familiar estimula o envolvimento de outros familiares no processo de tomada de 
decisão, repercutindo em maior fortalecimento da cultura de segurança. Na categoria “Desafios 
para o empoderamento” identificou-se que a cognição dos familiares e baixa escolaridade podem 
ser dificultadores, sendo que estes casos exigem dos profissionais maior trabalho em equipe 
interprofissional e disponibilidade de tempo para obter sucesso no envolvimento para a segurança 
do paciente. Conclusão: o empoderamento dos familiares estimula a compreender a condição de 
saúde, questionar, participar e compartilhar decisões. Ao empoderar-se, familiares deixarão de ser 
meramente sujeitos passivos para colaborar ativamente no processo de cuidado, contribuindo para 
a segurança do paciente durante a hospitalização. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Participação do Paciente; Criança Hospitalizada. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Coulter A.  Patient Engagement—What Works? J Ambul Care Manage. Germantown v.35, n.2, p. 
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Trabalho 70 – ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
 
Camila Lemos 1, Maria Anobes Bonet Grespan Fagundes 2; Patricia Funari Carvalho 3; Belisa Marin 
Alves 4; Thais Rodrigues da Silva 5; Tanise Rodrigues Gonzato 6 
 
Introdução: Dentre os eventos adversos que podem ocorrer em uma instituição de saúde, 
destacam-se as quedas. A queda é definida como evento em que o indivíduo inadvertidamente vem 
a ficar no solo ou em outro nível inferior¹ podendo ocasionar lesões de graus variados, incapacidade, 
afastamento do trabalho e até morte². Diante disso, os serviços de Saúde devem promover meios 
para prestar uma assistência segura e livre de danos, buscando otimizar resultados relacionados a 
segurança do paciente e a assistência prestada. Objetivo: Descrever as estratégias educacionais 
realizadas como método educacional para pacientes, familiares, acompanhantes e equipe 
assistencial, a fim de reduzir o número de quedas em um hospital privado de Porto Alegre. 
Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com foco nos processos educacionais 
para prevenção de quedas. O Grupo de Referência para Prevenção de Quedas é composto por 
equipe multiprofissional, organizados em subgrupos a fim de atender às unidades hospitalares, 
através de visitas semanais com abordagem de pacientes, familiares, acompanhantes e equipe 
assistencial.  Momento em que são fornecidos materiais educativos e reforço nas orientações sobre 
prevenção de quedas. Resultados: As visitas são realizadas aos pacientes classificados com Alto 
Risco de Queda, em diferentes momentos do dia, sendo que cada paciente recebe no mínimo uma 
visita semanal. Nestes momentos, são informados os números de quedas mensais, as características 
da queda e a verificação do cumprimento do protocolo de prevenção. Além disso, são realizadas 
estratégias educacionais através de atividades lúdicas. Observou-se a partir destas ações, uma 
preocupação e um comprometimento maior por todos os envolvidos, referente às quedas intra 
hospitalares. Conclusão: o trabalho evidenciou a importância de estratégias educacionais para 
pacientes, familiares e colaboradores, demonstrando que conscientização dos cuidados na 
prevenção de quedas, pode ser a garantia de uma assistência de qualidade e garantia da segurança 
do paciente no ambiente hospitalar.  
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Queda; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
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relatorio_prevencao_quedas_velhice.pdf 
2. Abreu HCA, Reiners AAO, Azevedo RCS, Silva AMC, Abreu DROM, Oliveira AD. Incidence and 
predicting factors of falls of older inpatients. Rev Saúde Pública. 2015 [cited 2018 Jun 10];49:37. 
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Trabalho 71 – ANÁLISE DE INCOMPATIBILIDADES MEDICINAIS EM UMA UNIDADE 
CARDIOINTENSIVA 
 
Mariana da Silva Castro1, Flavia Giron Camerini2; Danielle de Mendonça Henrique2; Ana Lúcia 
Cascardo Marins3; Cintia Silva Fassarella2 

 
Introdução: a administração de medicações intravenosas é frequente em pacientes hospitalizados 
em terapias intensivas cardiológicas devido ao grande quantitativo de medicações. A administração 
simultânea dos medicamentos pode levar a ocorrência da incompatibilidade medicamentosa. As 
consequências vão desde a obstrução do cateter à incidentes graves. Objetivo: Identificar o perfil 
de incompatibilidades medicamentosas em pacientes cardiopatas hospitalizados em unidade 
intensiva, associando as possíveis incompatibilidades medicamentosas com a gravidade e 
característica do evento adverso. Método: estudo com delineamento transversal de natureza 
observacional, com abordagem quantitativa. Realizado na Unidade Cardiointensiva de um Hospital 
Universitário do Rio de Janeiro. A coleta ocorreu no período de março a junho de 2018, por meio de 
um instrumento de análise dos dados, o Micromedex® foi utilizado para classificar de acordo com a 
gravidade do evento adverso. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o 
nº82001317800005259 Resultado: Foram analisadas 111prescrições com um total de 1.497 
medicações e uma média de 13,49 medicamentos por prescrição, sendo 580 por via intravenosa. 
Os 73,79% das administrações eram intermitentes, 55,86% das drogas intravenosas infundidas por 
acesso venoso central. O estudo apresentou 121 incompatibilidades. As classes de medicamentos 
que apresentaram maior incompatibilidade foram antibióticos, diuréticos, sedativos, analgésicos, 
aminos e antiarrítmicos. Entre as doses incompatíveis, 5 doses foram classificadas como severas, 15 
como moderadas e 91 não foram classificadas de acordo com a gravidade do evento. Conclusão: O 
estudo contribui para o conhecimento da equipe, ressaltando a importância do aprazamento e da 
administração desses medicamentos, já que, independentemente da classificação da gravidade do 
evento, a incompatibilidade deve ser evitada, reduzindo assim comorbidades para o paciente e 
custo de hospitalização.  
 
Descritores: Incompatibilidade de Medicamentos; Administração Intravenosa; Segurança do 
Paciente. 
 
Eixo: Pacientes. 
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Trabalho 72 – OCORRÊNCIA DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO PALIATIVO 
 
Thiago Martins Rodrigues1, Cibelli Navarro Rodrigues Alves2, Jackeline da Costa Maciel3 

 
Introdução: O paciente oncológico em cuidados paliativos apresenta fragilidades e limitações de 
ordem física, psicológica, social e espiritual. Devido às características da própria doença, este 
paciente tende a utilizar um elevado número de medicamentos e, consequentemente, podem 
ocorrer interações medicamentosas, levando a resultados insatisfatórios no tratamento ou até 
mesmo adiantando o óbito [1]. Objetivo: Identificar a ocorrência de interações medicamentosas 
potencias entre os medicamentos prescritos para pacientes oncológicos em cuidados paliativos 
atendidos via visita domiciliar em Roraima. Método: Trata-se de pesquisa quantitativa, de caráter 
exploratório, realizada com 30 pacientes oncológicos em cuidados paliativos atendidos via visita 
domiciliar, através da aplicação de questionários semiestruturados. Para análise das possíveis 
interações medicamentosas, foi utilizado o software Drugdex System – Thomsom Micromedex®. O 
estudo foi retirado de uma Dissertação aprovada pelo CEP da Universidade Federal de Roraima sob 
o parecer nº 2.991.603. Resultados: Foi observado que 73,3% (n=22) dos pacientes utilizavam 
medicamentos, com média de 5,27±2,50 fármacos/paciente, apresentando 36,7% (n=11) de 
interações medicamentosas potenciais. Foram identificadas 33 interações, com média de 3,00±2,30 
interações/paciente. As mais frequentes foram: paracetamol + fosfato de codeína com fenitoína; 
metoclopramida com morfina; clobazam com fenitoína; hidroclorotiazida com insulina NPH e 
losartana potássica com insulina NPH. Quando avaliada a gravidade dessas interações, 57,6% (n=19) 
foi qualificada como moderada, seguida pela classificada como importante (39,4%, n=13) e 
contraindicada (3,0%, n=1). Conclusões: Foi possível observar que os pacientes utilizavam um 
elevado número de medicamentos, o que favoreceu a ocorrência de interações medicamentosas, 
que eventualmente podem levar ao aumento do efeito terapêutico, ou mesmo a diminuição da 
eficácia, bem como surgimento de reações adversas, comprometendo o tratamento do paciente e 
sua qualidade de vida. O acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes pelo farmacêutico 
poderia reduzir essas ocorrências e aumentar a segurança no uso de medicamentos. 
 
Descritores: Cuidados Paliativos; Interações Medicamentosas; Assistência Farmacêutica. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Souza VPR, Paiva EC, Muniz JJ. Avaliação de interações medicamentosas e reações adversas no 
uso de medicamentos idosos com neoplasia mamária da oncologia do Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio de Pouso Alegre-MG. Revista de Ciências da Saúde Básica e Aplicada. 2018;1(1):48-
56.  
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3 Farmacêutica. Doutora em Ciências Biológicas (UFPE). Professora Adjunta do Curso de Enfermagem e do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PROCISA). Universidade Federal de Roraima. E-mail: 
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Trabalho 73 – AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS E DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-INFLIXIMABE EM 
PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN  
  

Luis Eduardo Miani Gomes1, Francesca Ramos da Silva2, Livia Bitencourt Pascoal3, Michel Gardere 
Camargo4, Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono5, Raquel Franco Leal6 
  
Introdução: A estratégia de mensurar os níveis séricos de Infliximabe (IFX) e anticorpos contra 
Infliximabe (ATIs) tem garantido a segurança do paciente na terapêutica empregada, 
demonstrandose essencial para um tratamento personalizada1. Objetivo: Avaliar a monitorização 
terapêutica de pacientes com DC em uso de IFX, na fase de manutenção, acompanhados no 
Ambulatório de DII do Gastrocentro – UNICAMP. Método: Trata-se de um estudo exploratório 
prospectivo observacional transversal, que avaliou uma coorte de pacientes com DC tratados com 
IFX e que fazem aplicação regular no ambulatório especializado em DII no Gastrocentro-Unicamp.  
Foram incluídos 40 pacientes com doença de Crohn (DC) submetidos à terapia com IFX em fase de 
manutenção. A atividade endoscópica da doença foi definida como CDEIS ≥5 ou pela presença de 
úlceras profundas em pelo menos um segmento intestinal analisado. A coleta do sangue foi realizada 
antes da aplicação do IFX. Realizou-se dosagem dos níveis de IFX e dos ATIs por ELISA. O estudo foi 
aprovado pelo CEP - CAAE 53097116.2.0000.5404. Resultados: O tempo de uso do IFX foi de 53 (4 -
192) meses. O CDEIS entre os pacientes que estavam em remissão (CDR) variou de 0 a 3, enquanto 
em atividade (CDA) variou de 4,25 a 22,4.  Considerando-se o nível sérico de IFX, não houve diferença 
entre os grupos em remissão e atividade (p > 0,05). 22 pacientes em atividade, 18 apresentaram 
níveis acima do valor detectável do teste, 2 em níveis sub-terapêuticos e 2 em nível indetectável de 
IFX. Dos 18 em remissão, 14 tinham níveis de IFX acima do valor detectável do teste e 4 níveis 
indetectáveis de IFX. 80% de todos os pacientes estavam com níveis acima das concentrações 
terapêuticas (6-10 µg/mL). No grupo CDA, 21 pacientes apresentaram ATIs negativo (≤ 5UA/ml), e 
apenas 1 com ATI positivo (>5UA/ml). No grupo CDR, apenas 3 pacientes tinham ATIs positivos, 
sendo 2 em baixa e 1 em alta titulação e 15 pacientes apresentaram ATIs negativo (≤ 5UA/ml). 
Conclusão: O monitoramento de drogas para anti-TNFs, incluindo o nível de fármaco e a detecção 
de ATIs, permitem um gerenciamento terapêutico mais personalizado e possivelmente aperfeiçoar 
mais efetivamente a eficácia e a segurança do paciente.  
 
Descritores: 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
1. Afif W, Loftus E V., Faubion WA, et al. Clinical utility of measuring infliximab and human anti-
chimeric antibody concentrations in patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 
2010;105(5):1133-1139. doi:10.1038/ajg.2010.9  
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Trabalho 74 – SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO: EDUCAÇÃO DOS FAMILIARES PARA CUIDADO 
DOMICILIAR DE CATETER VENOSO CENTRAL SEMI-IMPLANTADO 
 
Simone Boettcher1, Izabella Rodrigues Rosa2, Cíntia Eliane Costa Corrêa3, Adriana Aparecida Paz4     

 
Introdução e fundamento: Em razão da sua própria patologia, muitas crianças recebem alta   
hospitalar com o cateter central semi-implantado, e suas famílias sentem-se inseguras e 
despreparadas para lidar com o dispositivo no domicílio. Diante disso, ressaltamos que o apoio e o 
treinamento da família para que se sinta competente no cuidado, são de suma importância para o 
sucesso do tratamento. Para tanto, se faz necessário que os pais estejam capacitados para o seu 
manuseio e para eventuais complicações1,2. Objetivo: Relatar a capacitação de familiares para o 
cuidado de pacientes pediátricos que receberam alta domiciliar munidos de acesso central semi-
implantado. Material e método: Trata-se de um relato de experiência de uma enfermeira de um 
hospital público do Sul do Brasil baseado na prática assistencial de capacitação dos familiares sobre 
realização de manuseio seguro em cateter central semi-implantado no âmbito domiciliar. 
Resultados e Conclusões: Os responsáveis legais pela criança, após assinarem termo de 
comprometimento, iniciam uma capacitação com duração de no mínimo 40 horas em que cuidados 
como higiene de mãos, assepsia da pele, periodicidade da troca do curativo são abordadas e 
praticadas. Para a prática dos cuidados, primeiramente, visualizam a técnica na beira leito, e, 
posteriormente são convidados a participarem dos cuidados com a infusão, anticoagulação e 
curativo do cateter do seu próprio filho, sendo sempre supervisionados pelo enfermeiro. As reações 
adversas como sangramento, ruptura e bacteremia também são assuntos abordados previamente. 
A partir dessa capacitação espera-se a redução de infecções relacionadas a corrente sanguínea e 
eventos adversos relacionados ao manuseio inadequado do dispositivo. A ação educativa busca 
contribuir com a segurança do paciente nos cuidados no domicílio, reduzindo reinternações 
hospitalares e os possíveis eventos adversos.  
  
Descritores: Segurança do Paciente; Serviço de Assistência Domiciliar; Controle de Infecção. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências: 
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Trabalho 75 – OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS A PARTIR DE MORSE 
FALL SCALE – VERSÃO BRASILEIRA 
 
Vitor Pena Prazido Rosa1, Janete de Souza Urbanetto2, Fatima Cristina Bordin Dutra Cappellari3, 
Amanda Peres do Nascimento4 

 
Introdução: O Programa Nacional de Segurança do Paciente destaca a prevenção de quedas1. A 
queda representa um sério problema para as pessoas idosas em função da alta incidência e alta 
suscetibilidade às lesões. O risco para quedas pode ser monitorado por meio de escalas, como a 
Morse Fall Scale (MFS) na versão brasileira2, que foi validada para a utilização em pacientes 
hospitalizados. Não se tem conhecimento de sua aplicação Instituições de longa permanência para 
idosos (ILPI).  Objetivo: Verificar a associação da classificação de risco da Morse Fall Scale na versão 
brasileira (MFS-B) e a ocorrência de quedas, bem como os fatores de risco e a incidência de quedas 
em idosos. Método: Estudo de coorte, em duas Instituições de longa permanência para idosos (ILPI), 
composta por 120 idosos da ILPI A e 115 idosos do ILPI B. A amostra foi composta por 193 idosos 
que aceitaram participar do estudo. Cada idoso foi inserido uma única vez. Os dados foram 
coletados por uma equipe capacitada, com avaliação direta do idoso e de seu prontuário. As 
variáveis coletadas foram: demográficas, risco/ocorrência de quedas (MFS-B), Índice de KATZ e Grau 
de Dependência (RDC Nº 283/0511). A análise foi realizada pela estatística descritiva e inferencial. 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), sob Parecer número 1.303.603 e CAEE 48464615.9.0000.5336. Resultados: 
A média da idade foi de 79,04±8,9 anos, com mediana de 80 anos (61-98). A ocorrência de quedas 
esteve associada ao Escore Index Katz (p<0,001), grau de dependência (p<0,001) e risco de quedas 
pela MFS-B (p=0,012).  Conclusões: É fundamental a utilização de instrumentos que sejam capazes 
de avaliar os idosos, visto que a queda está associada a multifatores.  
 
Descritores: Acidentes por Quedas; Idoso; Instituição de Longa Permanência. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
1. Brasil. Portaria nº 529, de 1º de Abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP). Brasília: Ministério da Saúde [Internet]; 2013 [citado 2019 fev 05]. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html  
2. Urbanetto JS, Creutzberg M, Franz F, Ojeda BS, Gustavo AS, Bittencourt HR et al. Morse Fall Scale: 
tradução e adaptação transcultural para a Língua Portuguesa. Rev. Esc. Enferm. USP. 2013 
Jun;47(3):569-575. 
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Trabalho 76 – FATORES DE RISCO PARA QUEDAS EM IDOSOS HOSPITALIZADOS A PARTIR DE MORSE 
FALL SCALE – VERSÃO BRASILEIRA 
 
Vitor Pena Prazido Rosa¹, Janete de Souza Urbanetto², Thiana Sebben Pasa³, Tania Solange Bosi de 
Souza Magnago4 

 
 Introdução: A queda é um dos incidentes de segurança presentes na hospitalização e uma das 
metas internacionais e nacionais contidas nas diretrizes e/ou programas que visam a segurança do 
paciente durante a assistência em saúde¹. Objetivo: Analisar os fatores de risco de quedas em idosos 
hospitalizados a partir de Morse Fall Scale - versão brasileira (MFS-B). Método: Estudo de coorte, 
realizado em dois hospitais universitários do Rio Grande do Sul. A população do estudo foi 
constituída de pacientes hospitalizados e a amostra pelos idosos que aceitaram participar. Os idosos 
foram avaliados diariamente quanto ao risco de cair com a aplicação da MFS-B e quanto à queda. A 
análise estatística foi descritiva e analítica. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da PUCRS (CEP – 1272/09) e da UFSM (CAAE n.12173213100005346). Resultados: 
Foram incluídos 758 idosos, com 70,54±7,1 anos (mínimo 60 e máximo 97 anos). Quanto ao risco 
de quedas pela MFS-B, a média da pontuação foi 42,9±21,5 pontos (mínimo de zero e máximo de 
125). Quanto a classificação pela MFS-B, 349(46,0%) risco elevado para quedas, seguido de 
255(33,6%) risco moderado e 154(20,3%) tinham risco baixo.  Quanto a ocorrência de quedas, 
55(7,3%) idosos caíram durante a hospitalização. O risco elevado para quedas, pela MFS-B, 
identificado nos idosos associou-se com a queda, enquanto o risco moderado e o baixo, com a não 
queda (p<0,001). Conclusão: Durante a hospitalização, a aplicação de escala para analisar o risco de 
cair pode ser de extrema relevância para a prevenção deste evento relacionado a altos índices de 
morbimortalidade em idosos. Os resultados encontrados da MFS-B indicam que estratégias devem 
ser estabelecidas, principalmente nos idosos com risco elevado, com o intuito de contribuir com a 
minimização da ocorrência deste incidente que compromete a segurança dos idosos durante a 
hospitalização.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Idoso; Acidentes por Quedas. 
 
Eixo: Pacientes. 
 
Referências:  
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EIXO: PROFISSIONAIS 
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Trabalho 1 – A SEGURANÇA DO PACIENTE NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE: RELATO DE UMA 
CAMPANHA  
 
Adriana Lemos de Sousa Neto1, Antônio José de Lima Júnior2, Rayany Cristina de Souza3 
 
Introdução: A segurança do paciente é um componente essencial para a qualidade do cuidado em 
saúde. No Brasil, em abril de 2013, foi lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) que tem impulsionado ações em todo território nacional para o alcance de um sistema de 
assistência à saúde mais seguro. Objetivos: Este relato tem o objetivo de descrever a realização de 
uma campanha sobre a segurança do paciente com os futuros técnicos em enfermagem. Método: 
A campanha foi realizada durante o mês de abril de 2017, nas escolas técnicas de enfermagem da 
cidade de Uberlândia, onde foram ofertadas palestras com o enfoque no PNSP. Resultados: Nas 
palestras realizadas foi discutida a identificação e prevenção de eventos adversos e promoção da 
cultura de segurança, de modo a contribuir para a formação do técnico de enfermagem, uma vez 
que muitos não conheciam o PNSP. Conclusão: A segurança do paciente deve ser incisivamente 
revisada entre alunos e profissionais da saúde por meio de educação continuada e inclusão do tema 
nos projetos pedagógicos dos cursos relacionados à saúde. 
 
Descritores: Segurança do paciente; Educação Técnica em Enfermagem; Ensino. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Assistência Segura: Uma Reflexão 
Teórica Aplicada à Prática. Brasília –DF, 2013, 172 p.  
2. BOHOMOL, E; FREITAS, M.A.O; CUNHA, I.C.K.O. Ensino da segurança do paciente na graduação 
em saúde: reflexões sobre saberes e fazeres. Interface Comunicação Saúde Educação, São Paulo, v. 
20, p. 727-741, 2016. 
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Trabalho 2 – ADESÃO AO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E HIGIENE DAS MÃOS 
EM UNIDADE DE TERAPIA INTESIVA  
 
Alaíde Francisca de Castro1, Maria Cristina Soares Rodrigues2 

 
Introdução: As boas práticas de higiene das mãos (HM) e do uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI) resultam na redução da incidência de infecção relacionada à assistência à saúde, 
que comprometem a segurança do paciente em hospitais por isso a adesão dos profissionais e a 
estrutura devem ser avaliados(1,2). Pesquisa aprovada por Comitê de Ética sob o parecer número 
1.188.047/2015. Objetivo: Avaliar a estrutura e a adesão à HM e EPI dos profissionais de saúde. 
Método: Estudo descritivo, transversal e prospectivo. Utilizou-se três questionários estruturados 
mediante observações que registraram as práticas dos profissionais com a HM, uso de EPI e 
estrutura disponível em Unidade de Terapia Intensiva adulto de um Hospital de Ensino do Distrito 
Federal, entre outubro a dezembro de 2015. Resultados: Participaram 52 profissionais e 
observados 445 procedimentos assistenciais em 36 sessões de avaliação de adesão ao uso de EPI. 
A média da taxa de adesão ao uso de equipamentos foi de 72,72%, sendo 94,91% às luvas, 91,43% 
avental, 80% máscara e 24,56% aos óculos de proteção. Também existiu uso desnecessário de EPI. 
As preparações alcoólicas eram insuficientes e as torneiras inadequadas para a HM. Foram 
monitoradas 516 oportunidades de observação e ocorreram 337 ações de HM, obtendo-se média 
de adesão de 65,3%, majoritariamente higiene simples. Existiu diferença da adesão entre os 
profissionais, com maior taxa dos médicos (77,9%), seguida dos fisioterapeutas (73,8%), 
enfermeiros (72,1%) e técnicos de enfermagem (57,7%). O momento anterior ao contato com o 
paciente e antes da realização de procedimentos assépticos apresentaram menor adesão. 
Evidenciada maior adesão durante a manhã, e sem diferença entre dias da semana. Conclusão: 
Verificou-se boa adesão ao uso de luvas, avental e máscara, baixa adesão ao uso de óculos de 
proteção e uso desnecessário de máscaras. Na HM a estrutura insuficiente refletiu na baixa 
adesão à fricção antisséptica. 
 
Descritores: Higiene das Mãos; Equipamento de Proteção Individual; Controle de Infecções. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
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Trabalho 3 – DOCÊNCIA ORIENTADA NO ENSINO DA SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  
 
Alessandra Suptitz Carneiro1, Taís Carpes Lanes2, Juliana Dal Ongaro3, Bruna Xavier Morais4, Rafaela 
Andolhe5, Tânia Solange de Souza Magnago6 
 
Introdução: O Programa Nacional de Segurança do Paciente, criado em 2013, fomenta a inclusão 
do tema no ensino na área da saúde1. Dessa forma, atende à necessidade global de discutir sobre 
cuidados seguros em saúde. Objetivo: Relatar a vivência de pós-graduandas em enfermagem 
durante a docência orientada referente a quatro unidades da disciplina “A enfermagem e a 
segurança do paciente na atenção à saúde”. Método: Trata-se de um relato de experiência, de 
natureza qualitativa descritiva. A referida disciplina é componente curricular da graduação em 
enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), composta por 30 horas teóricas e 
alocada no 3° semestre. As quatro unidades ministradas foram: Aspectos fundamentais da 
segurança do paciente; O trabalho em saúde e a segurança do paciente; Cultura de segurança do 
paciente; e, Incidentes de segurança, totalizando 15 horas/aula, nos meses julho a dezembro de 
2018. As unidades foram ministradas por discentes do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da UFSM, sob supervisão da coordenadora da disciplina e docentes orientadoras. 
Resultados: Foram realizados sete encontros, sendo seis destinados ao conteúdo teórico e um a 
avaliação parcial da disciplina, conforme cronograma prévio. Durante os encontros teóricos 
foram utilizados recursos áudio visuais, atividades lúdicas, dinâmicas, jogos educativos, júri 
simulado e discussão com estudo de caso. Optou-se por diversificar as estratégias de ensino e 
aprendizagem visando atender a necessidade de inovar o ensino, baseado nos pressupostos da 
metodologia ativa. A construção do material utilizado durante as aulas foi pautada em literatura 
de referência, documentos ministeriais, leis e portarias e artigos científicos. Conclusão: A vivência 
proporcionou as discentes experienciarem à docência de forma amparada, por meio de uma 
construção coletiva e constante avaliação do processo. Entende-se que, essa experiência é 
imprescindível para consolidar o aprendizado construído durante a pós-graduação, bem como, 
fortalecer a formação profissional para a segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Ensino; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 4 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA EQUIPE DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES 
TERAPIA INTENSIVA E PRONTO SOCORRO  
 
Aline Massaroli1, Kátia Daniele Brum da Rocha2, Silvia Silva de Souza3, Adriana Remião Luzardo4 

Introdução: A cultura de segurança do paciente de um serviço de saúde, indica caminhos para o 
aprimoramento e fortalecimento da segurança. Objetivo: Avaliar a cultura de segurança do 
paciente na equipe de enfermagem de unidades de atendimento de pacientes em condição 
crítica de saúde. Método: Estudo quantitativo, do tipo survey. População foi composta por: 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem das unidades de terapia intensiva adulta e 
pronto socorro de um hospital de grande porte da Região Oeste do Estado de Santa Catarina, 
totalizando 79 participantes. A coleta de dados ocorreu entre junho e outubro de 2018, através 
do instrumento Hospital Survey on Patient Safety Culture. A análise das percepções dos 
profissionais em relação às dimensões da cultura de segurança do paciente utilizou a 
metodologia proposta pela Agency for Health Care Research and Quality. Trabalho aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE: 85960518.0.0000.5564. Resultados: Das doze dimensões de 
cultura de segurança que compõem o instrumento, nenhuma atingiu 75% de respostas positivas, 
as dimensões expectativas/ações de segurança de gerentes e supervisores, aprendizado 
organizacional, melhoria contínua, trabalho em equipe dentro das unidades, abertura da 
comunicação, retorno das informações, comunicação sobre erro, e frequência dos eventos 
notificados foram classificadas como áreas neutras de segurança do paciente, apresentando 
respostas positivas entre 50% e 75%. As dimensões respostas não punitivas ao erro, adequação 
de profissionais, apoio da gestão hospitalar para a segurança do paciente, trabalho em equipe 
entre as unidades, passagem de plantão/turnos, transferência entre as unidades e percepção 
geral de segurança do paciente, ficaram com respostas positivas abaixo de 50%, indicando áreas 
negativas da cultura de segurança. Conclusão: Estes dados subsidiam o planejamento de 
estratégias e ações que qualifiquem a assistência segura aos pacientes em condição crítica. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Cultura de Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 5 – PREVENÇÃO DA PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

Amauri dos Santos Araujo1, Mariana de Carvalho Oliveira Coelho da Paz Berg2, Maria Elizabete 
Rodrigues Viana3, Márcia Mirian Rosendo Aleluia4, Fabiana Anselmo Sampaio5, Isabel Comassetto6 

 
Introdução: No ambiente de Unidade de Terapia Intensiva, a assistência de enfermagem é 
desafiada constantemente por infecções potencialmente relacionadas a procedimentos invasivos, 
o que resulta no aumento do tempo de internação, nos custos e na morbimortalidade1. Desse 
modo, promover segurança aos pacientes que necessitem de assistência ventilatória invasiva 
durante o período de internação é extremamente fundamental, para prevenção de complicações 
como a Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica. Objetivo: Identificar nas bases de dados a 
produção do conhecimento sobre práticas de prevenção a pneumonia associada a ventilação 
mecânica. Metodologia: Estudo de Revisão Integrativa, realizada nas Bases de Dados de 
Enfermagem, National Library of Medicine, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde, Scientific Eletronic Library Online, no período de 2013 a 2018. Foram avaliados 613 
artigos demonstrando a produção científica a nível internacional e nacional sobre a ocorrência de 
infecção hospitalar em pacientes intubados associada à higiene bucal. Resultados: Foram 
contemplados 19 estudos e divididos em duas categorias que abordam sobre as complicações 
ocorridas pela deficiência de higiene oral e prática de cuidados para prevenção e redução das 
infecções. Neste panorama, nota-se que 10,52% dos estudos apresentam a importância da adesão 
profilática por dunble, enquanto que 36,84% mostram que o conhecimento da equipe, as 
evidências científicas e o uso de protocolos, são destaques para a prevenção. 42,10% refletem 
sobre métodos, práticas de cuidados orais e frequência da sistematização do cuidado. Neste 
ínterim, 10,52% retratam as condições orais de pacientes críticos correlacionando a prevenção e a 
presença de pneumonia associada a ventilação mecânica. Conclusão: Portanto, esse estudo aponta 
a necessidade da implementação de protocolos de higiene oral em Unidade de Terapia Intensiva, 
bem como capacitações dos profissionais de forma contínua, sendo importante fator na redução 
dos índices de complicações sistêmicas. 
 
Descritores: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica; Higiene Oral; Assistência de 
Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 6 –   IMPLEMENTAÇÃO DE BUNDLE EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 

Amauri dos Santos Araujo1, Mariana de Carvalho Oliveira Coelho da Paz Berg2, Maria Elizabete 
Rodrigues Viana3, Tatiana Santos Silva4, Ironaide Ribas Pessoa5, Isabel Comassetto6 

 
Introdução: A Segurança do Paciente é definida como os valores, experiências, atitudes de um 
grupo. Assim, a contribuição da enfermagem para a Segurança do Paciente com influência nos 
avanços na área da saúde que visam à redução de incidentes, detecção precoce e realiza condutas 
necessárias para mitigar os eventos adversos.1,2 O Processo de Enfermagem constitui uma 
situação de ações dinâmicas sistematizadas e interrelacionadas baseadas em um suporte teórico 
que oriente a prática do cuidado e o processo de trabalho, reduzindo assim, desta forma, os erros 
pela assistência.1 Objetivo: Apresentar o processo de implementação de um bundle direcionado 
a equipe de enfermagem em Serviço de Atendimento Domiciliar. Método: Trata-se de um relato 
de experiência na implementação de um bundle para admissão pela enfermagem nas equipes 
multiprofissionais no Serviço de Atendimento Domiciliar no município de Maceió – AL. Foi 
realizado a formação de um comitê composto por enfermeiros para a elaboração dos passos, 
validação e implementação. Resultados: A criação e implementação do bundle proporcionou o 
estabelecimento dos critérios de admissão a partir da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem de forma efetiva, contribuindo deste modo, para a elaboração do plano de cuidados 
no contexto com o levantamento de diagnósticos de enfermagem, resultados esperados, 
intervenções a serem executadas e avaliação dos cuidados. Durante a validação, foi possível 
observar as fragilidades e potencialidades, para correção das falhas e melhoria do desempenho 
no processo otimizando resultados e agilidade sistemática. Logo, o trabalho em equipe 
corroborou para implementação e adesão, fortalecendo as ações efetuadas para obtenção de 
resultados. Conclusão: Portanto, o detalhamento do histórico de admissão do paciente 
apresentou uma condição sine qua nom para o desenvolvimento de um atendimento com 
qualidade e segurança. Destarte, com a existência do bundle, observa-se diminuição de gastos de 
energias desnecessárias para o cuidado humanizado e otimização no processo de trabalho. 
 
Descritores: Qualidade da Assistência à Saúde; Segurança do Paciente; Assistência de Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 7 –   BOAS PRÁTICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE 
SANGUÍNEA: RELATO DE EXPRERIÊNCIA 
 
Ana Cristina Pretto Báo1, Andrieli Daiane Zdanski de Souza1, Gisela Maria Schebella Souto de 
Moura2, Angela Enderele Candaten3 

 
Introdução: Infecções hospitalares são uma preocupação para as instituições de saúde, pois 
constituem-se em incidentes indesejáveis que comprometem a segurança do paciente, além de 
acarretarem elevação dos custos da assistência hospitalar. A adoção de boas práticas no cuidado 
de saúde contribui para reverter o cenário e melhorar o desfecho do paciente. No que se refere à 
infecção primária de corrente sanguínea, essa se mostra prevalente em hospitais, muitas vezes por 
esquecimento de cuidados primordiais a sua prevenção. Objetivo: Relatar o desenvolvimento de 
uma intervenção educativa para capacitar a equipe de enfermagem acerca das boas práticas para 
a prevenção da infecção primária de corrente sanguínea. Metodologia: Relato de experiência de 
atividade realizada em unidade de internação clínica, de um hospital universitário, no período de 
agosto a outubro de 2018. Primeiramente foi realizada sensibilização com a equipe de 
enfermagem sobre cuidados de prevenção para infecção de corrente sanguínea, apresentação dos 
indicadores e revisão das técnicas de prevenção. Posteriormente, foi verificado a beira leito os 
cuidados realizados, como: higiene das mãos, desinfecção das conexões, troca de oclusores, 
validade do equipo, integridade e validade da cobertura do acesso venoso central. Toda a 
capacitação foi registrada em checklist próprio para ao final verificar-se a adesão aos cuidados. 
Resultados: A capacitação permitiu sensibilizar a equipe de enfermagem, pois observou-se que os 
profissionais, no cotidiano de trabalho, teciam comentários acerca dos tópicos abordados. A 
adesão aos cuidados com os dispositivos venosos foi monitorada através dos itens integrantes do 
checklist, sendo verificado que a higiene das mãos, desinfecção das conexões e troca de oclusores, 
ainda precisam ser reforçadas para maior adesão. Conclusão: Constatou-se que a capacitação 
aproximou a equipe das boas práticas de saúde na prevenção da infecção primária de corrente 
sanguínea, entretanto, ainda há necessidade de acompanhamento das boas práticas e espaço para 
melhoria na adesão. 
 
Descritores: Higiene das Mãos; Segurança do Paciente; Infecção Hospitalar. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
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Trabalho 8 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM HOSPITAIS DE BLUMENAU NA 
PERSPECTIVA DAS EQUIPES DE ENFERMAGEM 
 
Ana Graziela Alvarez1, Daniela Couto Carvalho Barra2, Neide da Silva Knihs3, Sayonara de Fátima 
Faria Barbosa4, Gabriéli de Azevedo dos Santos5, Cristiany Vieira Alves6  
 
Introdução: O diagnóstico da cultura de segurança é fundamental para promoção de melhorias da 
qualidade da assistência em saúde, especialmente na área de enfermagem. A cultura de segurança 
pode ser definida como valores, atitudes, comportamentos e competências que determinam o 
comprometimento com a gestão da saúde e segurança, substituindo a cultura punitiva pela 
oportunidade de aprendizagem a partir dos erros(1,2). Objetivo: Identificar a percepção das 
equipes de enfermagem sobre os pontos fortes e fracos da cultura de segurança do paciente em 
Blumenau. Método: Estudo transversal, do tipo survey, multicêntrico, realizado de 2015 a 2017 
em Blumenau, SC (CAAE 4214815.5.0000.5359 - Parecer no 1550632). Foi aplicado o Hospital 
Survey on Patient Safety Culture, versão brasileira(2), que permite analisar 12 dimensões da cultura 
de segurança. Os resultados foram classificados como: Frágeis (<50), Neutros (50 a 75) ou Fortes 
(>75). Resultados: Participaram 462 profissionais, sendo 206 Enfermeiros (44,6%), 222 Técnicos 
(48,1%) e 34 Auxiliares de Enfermagem (7,4%). A percepção geral de segurança foi percebida como 
Excelente ou Muito Boa (272; 62,7%). Duzentos e três (46,8%) profissionais informaram nunca ter 
registrado eventos nos últimos 12 meses. As dimensões Fortes foram: “Aprendizado 
organizacional, melhoria contínua” (80,1), “Retorno da informação e comunicação sobre o erro” 
(feedback)” (75,3) e “Abertura da comunicação” (76,6). As dimensões Fracas foram: “Percepção 
geral de segurança” (48), Frequência de relato de eventos adversos (45), “Resposta não punitiva 
ao erro” (44,5), Adequação de profissionais” (36,9), “Trabalho em equipe entre as unidades” (45,8) 
e “Passagem de plantão/turno/transferências” (33,8), oferecendo oportunidade de melhorias na 
segurança do paciente. Conclusão: O diagnóstico da cultura de segurança junto as equipes de 
enfermagem de Blumenau revelou as fragilidades e fortalezas, possibilitando a instrumentalização 
das instituições para promoção de ações de fortalecimento da cultura de segurança. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 9 – AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 
Ana Lívia Araújo Girão1, Amanda Oliveira2, Ana Gessyca Silva Gerônimo3, Maria Lígia Silva Nunes 
Cavalcante4, Isabelly Costa Lima de Oliveira5, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho6 
 
Introdução: A partir da instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente e divulgação dos 
seis protocolos básicos voltados às áreas prioritárias de atuação, os serviços de saúde vêm buscando 
proporcionar segurança do paciente a partir da redução de atos inseguros nos processos 
assistenciais. No contexto da enfermagem em serviços de urgência e emergência, considera-se que 
os diversos agravantes da rotina dessas unidades acarretam maior dificuldade na implementação 
do cuidado seguro. Objetivo: Objetivou-se avaliar a implementação dos protocolos de segurança 
do paciente pelos profissionais de enfermagem em uma unidade hospitalar de referência no 
atendimento de urgência e emergência de Fortaleza-CE. Método: Trata-se de um estudo 
observacional transversal realizado entre agosto e novembro de 2018. Para a execução do estudo 
dentro do período proposto foram observados os protocolos “Segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos” e “higienização das mãos para a prevenção de infecções”, 
escolhidos após a revisão da literatura como prioritários de análise na realidade de urgência e 
emergência. Participaram do estudo profissionais de enfermagem lotados no setor de emergência 
do hospital. O projeto obteve parecer favorável da universidade e do hospital, com os números 
2.930.837/2.869.657 respectivamente. Resultados: Na observação do protocolo de medicamentos, 
participaram do estudo 19 profissionais, no preparo de 58 doses, os quais foram observados quanto 
aos nove certos da medicação. Destacou-se negativamente o item “Utiliza no mínimo dois 
indicadores para confirmar o paciente certo” com apenas 17,2% de adesão, e “Avalia as respostas 
do paciente” 22,4% de adesão. Na observação da higienização das mãos, participaram 24 
profissionais que obtiveram taxa global de adesão de 51,5%. Entretanto em nenhuma observação, 
a técnica foi realizada conforme orientações do ministério da saúde. Conclusão: Conclui-se que os 
resultados obtidos são alarmantes para os serviços de saúde, podendo fornecer, assim, achados 
importantes para a melhoria da assistência de enfermagem e segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem em Emergência. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 10 – ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO INSTRUMENTO 
HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION IN PATIENT SAFETY SURVEY  
 
Ana Paula Mousinho Tavares1, Lidya Tolstenko Nogueira2, Fernanda Valéria Silva Dantas Avelino2, 
Ana Maria Ribeiro dos Santos2, Jamila Geri Tomaschewski-Barlem3 

 
Introdução: Os estudos que avaliam o conhecimento dos estudantes sobre segurança do paciente, 
mostram como a temática é pouco estimulada, reforçando a necessidade de modificação nos 
currículos dos cursos. No Brasil, há uma carência em pesquisas que avaliem por meio de 
instrumentos esse fenômeno. Nessa perspectiva, há uma urgência crescente de validar 
instrumentos capazes de mensurar o conhecimento e as competências na perspectiva dos 
estudantes e profissionais de saúde. Objetivo: Adaptar e validar de conteúdo o instrument Health 
Professional Education in Patient Safety Survey para o Brasil. Método: Estudo metodológico de 
adaptação transcultural e validação conduzido pelas seguintes etapas: tradução inicial, sintese das 
traduções, retrotraduções, revisão pelos juízes, pré-teste e submissão do processo para a autora do 
instrumento. Em seguida, foi realizada a validação de conteúdo. O instrumento utilizado para coleta 
de dados na fase do pré-teste foi a versão préfinal traduzida, aplicado em 34 estudantes de 
enfermagem. Para a análise das equivalências utilizou-se o valor médio do Kappa de Cohen, e o 
coeficiente de validade de conteúdo para o cálculo de concordância entre os especialistas. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa pela Universidade Federal do Piauí sob parecer 
2379786. Resultados: A tradução e adaptação permitiram alterações da linguagem de modo a 
contribuir para a compreensão no território Brasileiro. A versão pré-final foi submetida para 
validação de conteúdo pelo comitê de especialistas, originando a versão final. O índice de validade 
de conteúdo da versão brasileira obteve medida final de 95,2%. Conclusão: A versão brasileira foi 
traduzida, adaptada e validada em seu conteúdo, considera-se o tratamento das propriedades 
psicométricas do instrumento, para afirmar que o instrumento adaptado reflete medidas confiáveis 
e reais sobre o construto alvo. 
 
Descritores: Estudantes de Enfermagem; Segurança do Paciente; Estudos de Validação. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 11 – GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE: AÇÕES DO 

GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE: AÇÕES DO ENFERMEIRO 

 
Ingrid Moura de Abreu1, Ana Paula Mousinho Tavares2, Fernanda Valéria Silva Dantas Avelino3, Ana 

Maria Ribeiro dos Santos4, Silvana Santiago da Rocha5, Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá6 

 

Introdução: A deficiência na segurança do paciente causa aumento do risco da ocorrência de erros 

e eventos adversos. Para que o paciente seja exposto ao mínimo de riscos à sua saúde é 

imprescindível a implementação do gerenciamento de riscos. Objetivo: Analisar o envolvimento dos 

profissionais nas ações de gerenciamento de riscos e segurança do paciente. Método: Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, baseada no referencial metodológico da pesquisa Convergente-

Assistencial, desenvolvido em um hospital privado na cidade de Teresina-PI. Foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas e grupo focal, participaram deste estudo 22 enfermeiros. A análise 

qualitativa dos dados foi realizada pelo software IRAMUTEQ. O estudo foi aprovado no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, com parecer: 2.404.180 e CCAE: 

79588917.0.0000.5214. Resultados: Dos 22 participantes da pesquisa, 21 eram mulheres e a média 

de idade foi de 32 anos. O tempo médio de formação foi sete anos e de atuação na instituição foi 

de seis anos. Todos afirmaram já terem realizado algum treinamento na área da segurança do 

paciente. O IRAMUTEQ reconheceu a separação do corpus em 220 segmentos de textos com 

aproveitamento de 74,55% dele. Com base na análise pela Classificação Hierárquica Descendente, 

buscou-se a identificação e a análise dos domínios textuais, e a interpretação dos significados, 

dando-lhes nomes com seus respectivos sentidos em classes: Segurança do paciente e 

gerenciamento de riscos na perspectiva dos enfermeiros, Gerenciamento de riscos: um olhar para 

uma atuação reativa, Percepções, atitudes e vivências- consolidando um gerenciamento de riscos 

proativo. Conclusão: O estudo mostra um avanço nos processos de trabalho, relacionado a 

segurança do paciente, no entanto percebe-se uma fase de transição, em que os profissionais 

entendem a importância da temática, mas ainda apresentam em seus discursos e ações uma visão 

limitada no que diz respeito ao gerenciamento de riscos. 

 

Descritores: Gestão de Riscos; Segurança do Paciente; Enfermagem. 

 

Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 12 – RISCO DE QUEDA NO AMBIENTE HOSPITALAR: CENÁRIO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
COM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 
Ariane Teixeira1, Daniel Magno Galdino2, Taiciana Chagas Camacho3, Ana Luísa Petersen Cogo4 

 
Introdução: Os eventos adversos constituem-se em um grave problema aos quais estão sujeitos os 
pacientes internados nas Instituições de Saúde. A queda em ambiente hospitalar representou o 
maior evento adverso notificado através dos Núcleos de Segurança do Paciente do Brasil em 2016, 
acompanhado das lesões por pressão, segundo dados da ANVISA1. A simulação realística é uma 
metodologia de ensino capaz de recriar cenários de saúde que auxiliam os estudantes no 
desenvolvimento da cultura de segurança. Objetivo: Analisar a satisfação e autoconfiança dos 
estudantes de enfermagem com a aprendizagem após a participação em cenário de simulação 
realística sobre risco de queda do paciente no ambiente hospitalar. Método: Estudo do tipo quase 
experimental, amostra por conveniência com 44 estudantes de enfermagem cursando a partir do 
6º semestre do curso procedentes de Instituições de ensino públicas e privadas do Rio Grande do 
Sul. A coleta de dados ocorreu de setembro a novembro de 2018 com o preenchimento da ‘Escala 
de Satisfação e Autoconfiança com a Aprendizagem’2 (13 questões com likert de 1-5) 
imediatamente após participarem do cenário de simulação realística sobre risco de queda do 
paciente em unidade hospitalar. Os dados foram analisados pela estatística descritiva. O projeto 
obteve aprovação para realização (CAAE 91266118.8.0000.5347) e todos participantes assinaram 
TCLE. Resultados: A idade média dos participantes foi 27,6 anos (± 7,5), 26 (59%) cursavam o 6º ou 
7º semestre da faculdade, 26 (60,5%) já haviam participado de cenários de simulação. A média do 
índice de satisfação dos participantes foi de 4,78 (± 0,35) e a média da autoconfiança com a 
aprendizagem foi de 4,46 (± 0,39). Conclusão: O estudo demonstrou que a metodologia da 
simulação realística proporcionou aos estudantes consideráveis níveis de satisfação e 
autoconfiança, fatores sabidamente imprescindíveis para a promoção da aprendizagem que 
colaboram com o desenvolvimento da cultura de segurança. 
 
Descritores: Educação em Enfermagem; Treinamento com Simulação de Alta Fidelidade; Segurança 
do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 13 – COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA EM ADULTOS EM 
HOSPITAL PÚBLICO DE COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA EM 
ADULTOS EM HOSPITAL PÚBLICO DE ENSINO 
 
Mariana Conceição Schneider Santos1, Ana Paula de Assis Sales2, Patrícia Moita Garcia Kawakame3, 
Arminda Rezende de Pádua Del Corona4 
 
Introdução: A punção venosa periférica consiste no acesso à corrente sanguínea através de uma 
agulha ou cateter. Trata-se de um procedimento frequentemente realizado pela equipe de 
enfermagem. Embora esta técnica proporcione uma série de benefícios ao paciente, complicações 
locais relevantes e potencialmente evitáveis são frequentes, havendo a necessidade de qualificar 
práticas assistenciais e prevenir eventos adversos relacionados ao procedimento¹. Objetivo: 
Caracterizar complicações relacionadas às venopunções em participantes adultos internados em 
um hospital público de ensino. Método: Realizou-se um estudo quantitativo, prospectivo, 
descritivo, relativo às complicações de venopunções. Esta pesquisa foi desenvolvida em quatro 
unidades de internação: Pronto Atendimento Médico Área Amarela, Verde, Vermelha e Clínica 
Médica. Os participantes foram acompanhados desde o início da punção venosa periférica até o 
4°dia. A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul e aprovada conforme o parecer: 2.695.661. Resultados: A coleta de 
dados foi realizada entre o dia 16 de julho a 05 de outubro. A amostra foi composta por 75 
participantes. As complicações identificadas foram: infiltração grau I, 9 (12%); flebite grau II, 7 
(9,3%); obstrução 6 (8%) e hematoma 2 (2,6%). O material utilizado na maioria dos curativos foi 
esparadrapo em 74(98,7%). A troca deste foi realizada em apenas 9 (12%), durante os dias de 
permanência do cateter. A identificação foi realizada em 57 (76%) da amostra. A maior parte dos 
acessos permaneceu por período inferior ou igual há 72 horas. Conclusão: O estudo identificou 
como principais complicações a infiltração de grau I em 9 (12%) e Flebite grau II em 7 (9,3%) dos 
participantes. A inexistência de protocolo de prevenção de flebite, foi um problema identificado nas 
unidades onde se procederam a coleta de dados. Sugere-se o aperfeiçoamento da prática de 
educação permanente dos profissionais de enfermagem. 
 
Descritores: Cateterismo Intravenoso Periférico; Eventos Adversos; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 14 – BOAS PRÁTICAS NO USO DO CELULAR EM AMBIENTE HOSPITALAR E SEGURANÇA DO 
PACIENTE: ELABORAÇÃO DE FOLDER EDUCATIVO 
 
Rose Mary Devos Valejos1, Caren de Oliveira Riboldi2, Joseane Brandão dos Santos3, Rúbia 
Guimarães Ribeiro4, Maria Antônia Lima Ferreira5, Marinez Costa Beber6 
 
Introdução: As tecnologias digitais são cada vez mais utilizadas como ferramentas de trabalho, visto 
que o acesso fácil e compartilhado favorece a realização de pesquisas na internet, envio de 
mensagens, formação de redes, entre outros. Neste contexto, a utilização do celular tem sido uma 
prática frequente entre os profissionais de saúde, motivo pelo qual faz-se necessário discutir o 
assunto. O uso indevido ou excessivo do aparelho celular pode interferir na assistência ao paciente 
e potencializar riscos relacionados à contaminação, distração e falta de concentração nas atividades. 
Objetivo: Compartilhar o processo de elaboração de um folder educativo voltado para as boas 
práticas quanto ao uso do celular no ambiente hospitalar. Método: Relato de experiência oriundo 
de rodadas de conversa da equipe de enfermagem de uma unidade de internação cirúrgica em um 
hospital universitário no sul do Brasil. Resultados: A partir das inquietações da equipe de 
enfermagem, na própria unidade de trabalho e também na instituição, realizou-se rodadas de 
conversa com o intuito de relatar experiências, discutir evidências e definir um consenso acerca das 
boas práticas para a utilização do celular no grupo. Nas discussões, dois aspectos destacaram-se: o 
potencial risco ao paciente devido contaminação por inadequada desinfecção do aparelho e higiene 
de mãos, e também o uso inapropriado durante e/ou concomitante ao desenvolvimento das 
atividades assistenciais. Frente à relevância destas reflexões e do tema, vislumbrou-se a 
possibilidade de confeccionar um folder educativo. Atualmente, aguarda-se a revisão e aprovação 
institucional do material pré-elaborado. Conclusão: O folder busca sensibilizar todos os profissionais 
para a importância das boas práticas e as implicações do uso inadequado do celular no ambiente de 
trabalho. O desenvolvimento de programas de orientação e educação, bem como o alinhamento de 
condutas internas, são fundamentais e perpassam questões relacionadas à qualidade assistencial, 
segurança do paciente, ética profissional e legislação. 
 
Descritores: Enfermagem; Educação em Saúde; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 15 – IMPLANTAÇÃO DE UM NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Carina Gheno Pinto1, Rosalia Figueiró Borges2, Rosane Mortari Ciconet3, Elisiane Lorenzini4, 

Diogo da Rosa Viana5, João Nunes Maidana Júnior6 

 

Introdução: A composição de um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) na Atenção Primária à 
Saúde (APS) tem o potencial de contribuir na qualificação dos processos de trabalho, na 
perspectiva de promover a qualidade assistencial. Objetivo: Descrever a experiência de 
implantação de um núcleo de segurança do paciente na APS. Método: Estudo qualitativo, 
descritivo e exploratório, tipo relato de experiência, realizado em um município da região 
noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no período de abril a junho de 2017. Resultados: O NSP 
na APS foi constituído como forma de viabilizar o planejamento de ações para qualificação 
assistencial, objetivando a promoção da segurança na APS. Para a formação deste núcleo, os 
membros foram indicados pela coordenação da APS que considerou os seguintes critérios: tempo 
de serviço, ser concursado, profissionais da área da enfermagem e um profissional da área da 
farmácia, totalizando sete integrantes. Realizaram-se sete reuniões, sendo as três primeiras com 
ênfase na educação permanente dos integrantes do núcleo, como forma de instrumentalizá-los 
como multiplicadores nas unidades da Estratégia de Saúde da Família, nos seguintes temas: 
segurança do paciente e metas internacionais. Nas demais reuniões, os integrantes analisaram os 
ambientes assistenciais da APS, com ênfase nas Metas Internacionais de Segurança do Paciente, 
por meio da utilização da matriz SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 
Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), a qual subsidiou o desenvolvimento de 
planos de ação. Na última reunião, foram desenvolvidos os planos de ação para viabilizar 
estratégias de melhoria da qualidade e promoção da segurança na APS. Conclusão: A formação 
de um NSP permitiu ao município compreender as fragilidades da assistência ofertada aos 
usuários, possibilitando um redirecionamento da gestão da qualidade na APS. O trabalho 
desenvolvido, ainda que de forma preliminar, demonstra que o NSP é uma alternativa viável para 
outros municípios. 
 

Descritores: Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde. 

 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 16 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: 
PERSPECTIVAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
 
Carina Gheno Pinto1, Jaqueline Herter Soares Grimm2, Marina Calegaro da Rosa3, Carolina Renz 
Pretto4, Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz5, Diogo da Rosa Viana6 

 
Introdução: A segurança do paciente está relacionada às características das organizações de 
saúde, profissionais e pacientes.1 Unidades de terapia intensiva são de alto risco para erros por 
sua complexidade e função.2 Objetivos: Avaliar a cultura de segurança do paciente na 
perspectiva de profissionais de enfermagem atuantes em Unidades de Terapia Intensiva de um 
hospital geral. Método: Estudo transversal, quantitativo, de junho a setembro de 2014, com 97 
profissionais de enfermagem atuantes em Terapia Intensiva de hospital geral porte IV, noroeste 
do Rio Grande do Sul. Coleta de dados com Safety Attitudes Questionnaire e uso de estatística 
descritiva para análise. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer nº 652.985/2014. 
Resultados: Prevaleceram profissionais do sexo feminino 78,4%, auxiliares/técnicos de 
enfermagem 79,4%, de 18 a 30 anos de idade. Em relação ao Clima de Trabalho em Equipe, 96,9% 
têm apoio dos outros membros do grupo para assistir os pacientes, contudo, 52,5% relatam 
dificuldade em falar abertamente sobre problemas que percebem no cuidado do paciente; 
quanto ao Clima de Segurança, 87,6% conhecem os meios adequados para encaminhar questões 
relacionadas à segurança do paciente e 51,6% revelaram que é difícil discutir sobre erros nesta 
área; no domínio Satisfação no Trabalho, 96,9% gostam do que fazem; Sobre a Percepção do 
Estresse, 79,3% concordam que seu desempenho fica prejudicado quando há sobrecarga de 
trabalho; Relativo à Percepção da Gerência da unidade, a maioria afirma receber informações 
adequadas e oportunas sobre eventos que podem afetar os afazeres e que a administração 
desempenha bem suas tarefas. Em nível hospitalar 43,3% ficaram neutros em relação à 
administração apoiar seus esforços diários. No aspecto Condições de Trabalho, 85,6% 
mencionaram que o hospital treina adequadamente novos membros da equipe. Conclusão: Há 
cultura de segurança com potencial para melhorias em todas as dimensões, que pode 
instrumentalizar estratégias para segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva. 
 
Eixo: Profissionais. 
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2. Frota NM, Barros LV, Caldini LN, Araújo TM, Caetano JA. Saúde Ocupacional dos Profissionais 
de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. Enferm Foco [Internet]. 2013 [cited 2019 Jan 
9]; 4(2): 115-118. Available from: http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/ 
article/view/525/208 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E-mail: 
carina_gheno@hotmail.com 
2 Enfermeira, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
3 Enfermeira, Mestranda em Atenção Integral à Saúde, Universidade Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
4 Enfermeira, Mestre em Atenção Integral à Saúde, Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul. 



 129 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

5 Enfermeira, Doutora em Ciências/Enfermagem, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul.  
6 Enfermeiro, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 17 – COMUNICAÇÃO EFETIVA EM TERAPIA INTENSIVA: O QUE DIZ A EQUIPE 
MILTIPROFISSIONAL? 
 
Monique Meyer Pitta Ramos1, Carina Marinho Picanço2, Edenise Silva Batalha3, Silvana Lima 
Vieira4 

 
Introdução: Dentre as estratégias instituídas para segurança do paciente pela Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013, destaca-se a promoção da comunicação efetiva entre 
profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde1. Objetivo: Identificar as dificuldades 
encontradas pela equipe multiprofissional para manter uma comunicação efetiva no âmbito da 
unidade de terapia intensiva (UTI); conhecer as estratégias utilizadas pela equipe 
multiprofissional para promover a comunicação efetiva; levantar sugestões de melhoria para 
comunicação na perspectiva da equipe multiprofissional. Método: Trata-se de uma pesquisa 
exploratória-descritiva, com abordagem qualitativa, realizada nas UTIs de um hospital localizado 
na capital baiana, com a equipe multiprofissional. A coleta de dados ocorreu mediante entrevista 
gravada e transcrita, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob 
CAAE n° 2.118.817. Utilizou-se a análise de conteúdo temática de Bardin para tratamento dos 
dados. Resultados: Emergiram as categorias: (Des) Conhecimento da equipe multiprofissional 
sobre o significado da comunicação no cuidado seguro; A comunicação como norteadora dos 
processos de trabalho da equipe multiprofissional em saúde na UTI e subcategorias: Dificuldades 
encontradas pelos profissionais para a efetivação da comunicação e Estratégias utilizadas pelos 
profissionais para a comunicação efetiva; e A educação permanente como o caminho para a 
cultura de segurança organizacional. Os resultados revelam o conhecimento dos entrevistados 
sobre comunicação e sua relação com a segurança do paciente, como eles se comunicam entre 
os membros da equipe multidisciplinar objetivando o cuidado ao paciente crítico, quais 
dificuldades eles encontram nesse processo de comunicação e quais sugestões dariam para a 
melhoria desse processo. Conclusão: Evidenciouse que os profissionais reconhecem os entraves 
na comunicação e traçam estratégias para alcançá-la. 
 
Descritores: Comunicação; Segurança do Paciente; Unidade de Terapia Intensiva. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
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Trabalho 18 – ERROS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CATETERES GASTRINTESTINAIS: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Carla Moreira Lorentz Higa1, Marcos Antonio Ferreira Júnior2, Maria de Fátima Meinberg Cheade3, 
Andréia Insabralde4, Patrícia Trindade Benites5, Vanessa Giavarotti Tabosa Flores6 
 
Introdução: A administração de medicamentos exige amplo conhecimento científico e deve estar 
atrelada a metodologias de educação permanente como garantia da segurança no processo1. A 
literatura científica aponta a necessidade de cuidados específicos na administração via cateteres 
gastrintestinais e as melhores práticas incluem uma avaliação dos erros associados às medicações 
em uso. A relevância da temática se deve aos riscos de erros oriundos da adaptação de fármacos 
que não foram especificamente desenvolvidos para administração nesta via. Objetivo: Sumarizar 
na literatura os erros relacionados a administração de medicamentos enterais por cateteres 
gastrintestinais. Método: Revisão integrativa com protocolo previamente elaborado, realizada nas 
bases de dados Scopus, Cinahl e PubMed/Medline. Coleta executada nos meses de outubro e 
novembro de 2018 com o uso de descritores indexados no MeSH e sinonímias em inglês, sem 
recorte temporal ou filtro de idioma. Foram recuperados 1809 artigos de pesquisa em textos 
completos e realizada a leitura e seleção da amostra final por pares. Resultados: Foram 
selecionados sete artigos, dos quais cinco verificaram as práticas executadas e encontraram 
atividades inconsistentes no processo por meio de estudos transversais, e dois analisaram 
diretamente a prevalência de erros antes e após intervenção de prevenção realizada por estudos 
experimentais. A equipe de enfermagem esteve diretamente envolvida em seis dos artigos 
analisados. Os erros mais relatados foram derivação de sólidos não trituráveis e ausência de 
lavagem do cateter. A descrição dos erros demonstrou a frágil técnica exercida em divergência ao 
recomendado na literatura. Conclusão: Todos os estudos indicaram a necessidade de programas de 
treinamento e estabelecimento de protocolos para aprimorar as práticas não padronizadas que 
ocorrem na administração de medicamentos enterais por cateteres gastrintestinais. Os profissionais 
de enfermagem atuaram como essenciais na realização desta atividade, o que destaca sua 
responsabilidade como barreira oportuna na qualidade do processo e na prevenção dos erros. 
 
Descritores: Intubação Gastrointestinal; Vias de Administração de Medicamentos; Erros de 
Medicação. 
 
Eixo: Profissionais. 
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2016;21(3):1-11. 
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Trabalho 19 – COMUNICAÇÃO EFETIVA NAS PASSAGENS DE PLANTÃO EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTESIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Carla Moreira Lorentz Higa1, Maria de Fátima Meinberg Cheade2, Patrícia Trindade Benites3, 
Andréia Insabralde4, Vanessa Giavarotti Tabosa Flores5 

 

Introdução: O revezamento de escalas de assistência ao paciente pode ser inseguro quando ocorre 
na ausência de metodologia de comunicação. Passagens de plantão ou transições de cuidado 
adequados são objetivos, precisos e permitem que os profissionais de enfermagem conheçam a 
evolução clínica de seus pacientes e tenham uma análise geral do setor. Objetivo: Relatar a 
experiência da implantação de metodologia estruturada de comunicação durante as passagens de 
plantão na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital de ensino no Mato Grosso do Sul. 
Método: Durante as passagens de plantão existiam inconformidades no repasse das informações 
relevantes. Entretanto, alguns profissionais já utilizavam um roteiro escrito informal para nortear 
este momento. Neste contexto, de março a maio de 2016, foi realizada uma revisão bibliográfica 
acerca da comunicação efetiva e verificou-se a descrição da metodologia Situação/Breve 
histórico/Avaliação/Recomendação – SBAR. Sua seleção ocorreu pela aprovação dos profissionais 
envolvidos, recomendação pelo The Joint Commission1 e uso referido pela REBRAENSP2. Desta 
maneira, elaborou-se o treinamento da equipe e a construção da versão digital e estruturada da 
metodologia SBAR. Resultados: Durante a experiência de implantação e por sugestão da equipe, 
acrescentouse o item identificação; ocorreu a inversão dos itens situação e breve histórico e a 
unificação dos elementos avaliação e recomendação. Um arquivo digital foi disponibilizado para 
impressão diária no período noturno, com os itens atualizados da identificação, breve histórico e 
situação preenchidos. Os demais elementos (avaliação e recomendação) foram inseridos 
manualmente a cada passagem de plantão. Conclusão: A experiência corroborou com o descrito na 
literatura, em que ocorreu a flexibilização do método e a adaptação às necessidades específicas da 
unidade. O uso da metodologia SBAR ajudou a evitar riscos na comunicação verbal associada ao 
roteiro escrito, situação que permitiu um modelo mental compartilhado em torno de todo o quadro 
clínico dos pacientes. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Comunicação; Cuidados Críticos. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. The Joint Commission. The Joint Commission’s Annual Report on Quality and Safety. Washington 
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_____________________________________ 
1 Enfermeira, Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (Mestrado Acadêmico) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Coordenadora de enfermagem do setor de 
UTIN/HUMAP/EBSERH/UFMS. E-mail: carlahiga2@gmail.com  
2 Enfermeira, Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem – Mestrado 
Acadêmico/UFMS. Gerente de Ensino e Pesquisa do HUMAP/EBSERH/UFMS.  
3 Enfermeira, Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (Mestrado Acadêmico) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Enfermeira do NSP/HUMAP/EBSERH/UFMS.  
4 Enfermeira, Mestre em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela UFMS, Doutoranda em Saúde e 
Desenvolvimento na Região Centro Oeste. Docente do Instituto Integrado em Saúde da UFMS.  
5 Enfermeira, Especialista em Enfermagem Pediátrica. Enfermeira assistencial do setor de 
UTIN/HUMAP/EBSERH/UFMS. 



 134 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 20 – A UTILIZAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM 
UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
 
Carolina P. de Siqueira Paris¹, Karla Crozeta Figueiredo², Daiana Kloh Khalaf3, Janaina Pieczekolan4 
 
Introdução: A cultura de segurança como elemento da segurança do paciente é um conjunto de 
valores, atitudes, competências e comportamentos que buscam a melhoria da qualidade 
assistencial(¹), assim avalia-la nas organizações possibilitará compreender quais condições 
organizacionais comprometem a assistência. Dada a importância da cultura de segurança para o 
desenvolvimento da segurança do paciente alguns pesquisadores desenvolveram ferramentas para 
sua avaliação, como por exemplo, o Safety Attitudes Questionnaire (SAQ)(²). Este questionário foi 
traduzido e adaptado transculturalmente por Carvalho em 2011, é constituído por 36 questões que 
medem seis domínios na cultura de segurança e cinco de caracterização do participante, sendo 
capaz de diagnosticar quais domínios dentro da organização ou entre os profissionais precisam 
melhorar, possibilitando a elaboração de intervenções mais assertivas, podendo ser utilizado para 
toda instituição ou parte desta(²). Objetivos: Relatar a experiência da aplicação do SAQ realizada 
entre julho e agosto de 2018 em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Metodologia: Trata-
se de um relato de experiência de parte de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de 
Mestrado Profissional em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, tendo como 
participantes 23 enfermeiros de uma UPA da região metropolitana de Curitiba/PR. Resultados: 
Adaptações de nomenclaturas foram necessárias, para melhorar a compreensão dos itens, como 
por exemplo, “adm unid” passou a ser “coordenação UPA”, “adm hosp” passou a ser “Secretaria 
Municipal de Saúde” e “nesta área” a ser “na UPA”. Alguns participantes relataram que o 
questionário deveria ter mais questões relacionadas ao ambiente estressante do setor de 
emergência. Conclusão: O questionário mostrou-se de fácil compreensão e rápido de ser 
respondido, assim como adequado para avaliação da cultura de segurança local, porém questões 
específicas para uma unidade de emergência não hospitalar poderiam captar outros elementos, 
principalmente relacionados ao ambiente estressante, talvez a criação de um instrumento 
específico contemplasse melhor as peculiaridades deste serviço. 
 
Descritores: Cultura Organizacional; Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional 
de Segurança do Paciente. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 2013 abr. 02; Seção 1. 
p. 43-44.  
2. Carvalho REFL. Adaptação transcultural do Safety Attitudes Questionaire para o Brasil – 
Questionário de Atitudes de Segurança. [Tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; 2011. 
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Trabalho 21 – SEGURANÇA EM UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL: ANÁLISE DA 
CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO CONTEXTO DE ALTA COMPLEXIDADE: NOTA PRÉVIA 
 
Caroline Bolzan Ilha1, Silvana Cruz da Silva2, Luiza Cremonese3, Adriana Catarina de Souza4, Miriam 
Moñino Garcia5, Tânia Solange Bosi de Souza Magnago6 
 
Introdução: O fortalecimento da cultura de segurança em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) é uma estratégia fundamental para melhorar a segurança do paciente1. Além disso, é 
necessário estabelecer as áreas de melhoria e prevenção de incidentes, pois envolvem diretamente 
a qualidade da atenção à saúde. Objetivos: Realizar uma adaptação transcultural e validação do 
questionário intitulado “Encuesta sobre la Cultura de Seguridad del estudio del Sistema Nacional de 
Salud Español (SNS)” utilizado na pesquisa intitulada "Seguridad del paciente en las Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatales"2, da versão espanhola para a versão portuguesa do Brasil, no 
contexto de uma UTIN brasileira. Método: Será desenvolvido em duas fases. Na primeira um estudo 
metodológico de adaptação transcultural e validação de questionário. Na segunda fase, um estudo 
descritivo, transversal e analítico (avaliação da cultura de segurança do paciente em UTIN). Será 
realizado na UTIN de referência da cidade de Santa Maria / Rio Grande de Sul / Brasil pertencente 
ao Hospital Universitário da referida cidade. A população elegível serão os profissionais e gestores 
da UTIN do hospital, que satisfaçam os seguintes critérios de inclusão: enfermeiros, médicos, 
fisioterapeutas e gestores com vínculo contratual atuantes no serviço que concordarem participar 
do estudo. Serão excluídos profissionais em férias ou atestado no período de coleta. A coleta 
ocorrerá por meio de um questionário autoaplicável em português adaptado da versão espanhola. 
Será criado um banco de dados em SPSS, onde os dados do questionário serão inseridos utilizando 
o tipo de teste estatístico correspondente ao tipo de variável e a fase do estudo. Resultados 
esperados: Adaptar e validar o instrumento SNS para medir a cultura de segurança na UTIN no 
contexto brasileiro, contribuindo para sua aplicabilidade e análise, a fim de estabelecer as áreas de 
melhoria e prevenção sistemática de incidentes assistenciais, envolvendo diretamente a qualidade 
da atenção à saúde. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Terapia Intensiva Neonatal. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. Quadrado ERS, Tronchin DMR. Avaliação do protocolo de identificação do neonato de um 
hospital privado. Rev. Latino-Am. Enfermagem [internet]. 2012 [acceso en 2017 set 17];20(4):659-
67.  
2. España. Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informes, Estudios Investigación. 
Estado de la Seguridad de Paciente Neonatal. Capítulo 1. Estado de Seguridad de los pacientes 
neonatales. Estudio: Seguridad del Paciente en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. 
2015. (1) 23 - 31. Disponible en: http://publicacionesoficiales.boe.es. 
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Trabalho 22 – PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE A QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO E 
COLABORAÇÃO DA EQUIPE DE UM PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE A QUALIDADE DA 
COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO DA EQUIPE DE UM CENTRO CIRÚRGICO 
 
Caroline Donini1, Taís Alessandra Carvalho Mendes2, Cátia Cristiane Matte Dezordi3, Deise Juliana 
Rhoden4, Vivian Lobo Bietencurt5, Eniva Miladi Fernandes Stumm6 
 
Introdução: Os processos de comunicação são complexos e dinâmicos nos serviços de saúde e, 
em especial, no ambiente cirúrgico1. O alto fluxo de informações, número de profissionais de 
diferentes equipes assistenciais e a diversidade na formação dos profissionais, caracterizam-se 
como alguns desafios para a comunicação efetiva no ambiente cirúrgico2. Objetivo: Avaliar as 
percepções de uma equipe multiprofissional que atua em um centro cirúrgico referente à 
qualidade da comunicação e colaboração nesta unidade. Metodologia: Pesquisa quantitativa, 
transversal, descritiva, realizada no Centro Cirúrgico de um hospital filantrópico, porte IV, os 
dados foram extraídos das respostas do Questionário de Atitudes de Segurança versão Centro 
Cirúrgico (Safety Attitudes Questionaire version), utilizado como instrumento de coleta de dados 
de uma pesquisa de dissertação de mestrado titulada Avaliação da equipe multiprofissional sobre 
clima de segurança antes e após implantação do checklist/ cirurgia segura. Resultados: A 
pesquisa contou com a participação de 151 profissionais, dentre eles: Enfermeiros, Técnicos em 
Enfermagem, Cirurgiões, Anestesiologistas, Pediatras e Auxiliares de Farmácia. A categoria 
profissional que obteve maior média foi equipe de enfermagem, em especial os 
instrumentadores e circulantes (4,38) e menor desvio padrão (± 0,71), seguido dos enfermeiros 
chefes e de centro cirúrgico (4,36 e 4,34) respectivamente. A menor média foi identificada na 
categoria Equipe de Avaliação pré-operatória/pré-anestésica (3,65), equipe de apoio (3,87), 
residentes de cirurgia (3,89), anestesiologistas (3,97) e cirurgiões (3,99). Conclusão: Evidenciou-
se necessidade de melhoria na comunicação com a equipe multiprofissional que atua no centro 
cirúrgico. Há necessidade de novas investigações e intervenções que visam qualificar as 
diferentes formas de comunicação no centro cirúrgico para reduzir erros e eventos adversos no 
perioperatório. 
 
Descritores:  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. ANVISA – Agência Nacional De Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – 
RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, 26 jul. 2013. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html>. Acesso em: 
22 Ago 2016.  
2. Rowlands, S.; Callen, J. A qualitative analysis of communication between members of a hospital-
basead multidisciplinar lung cancer team. Eur J Cancer Care, 22(1):20-31, 2013. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde, da Universidade de 
Cruz Alta (UNICRUZ, RS), em associação ampla à Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul (UNIJUÍ/ RS). E-mail: caroldonini@yahoo.com.br 
2 Enfermeira. Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica e Centro de Materiais e 
Esterilização, do Departamento de Ciências da Vida (DCVida), da Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). 
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3 Enfermeira; Mestre em atenção integral a saúde; Professora efetiva auxiliar do Departamento de Ciências 
da Vida, curso de Enfermagem da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. UNIJUÍ. 
Ijuí, RS. E-mail: catiacmatte@yahoo.com.br 
4 Enfermeira, Especialista, Enfermeira responsável pela Sala de Recuperação Pós Anestésica do Hospital Vida 
e Saúde de Santa Rosa. Faculdade de Três de Maio SETREM – RS. 
5 Enfermeira, Mestre em atenção integral a saúde; Professora da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões, Curso de Enfermagem - Campus Santo Ângelo/RS. Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões – URI – RS. 
6 Enfermeira, Doutora, Professora efetiva da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul, integra o corpo docente permanente do Programa de Pos Graduação Stricto sensu, Mestrado em 
Atenção Integral à Saúde-UNICRUZ-UNIJUI. Universidade Federal de Pelotas. 
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Trabalho 23 – PREVENÇÃO DE LESÃO DECORRENTE DO POSICIONAMENTO CIRÚRGICO: AÇÃO 
EDUCACIONAL 
 
Andréia Heidmann1, Cátia Cristiane Matte Dezordi2, Gerli Elenise Gehrke Herr3, Deise Juliana 
Rhoden4, Sabrina Azevedo Wagner Benetti5, Eniva Miladi Fernandes Stumm6 
 
Introdução: Os posicionamentos cirúrgicos de pacientes no transoperatório podem resultar em 
complicações circulatória, respiratória, neurológica e tegumentar1. Nesse sentido, a probabilidade 
de desenvolver dor e Lesão Por Pressão (LPP), requer atenção e ações da equipe cirúrgica. 
Objetivo: Relatar experiência uma ação educacional com equipe de enfermagem de um centro 
cirúrgico, para implantação da Escala de Avaliação de Riscos para o Desenvolvimento do 
Posicionamento Cirúrgico (ELPO). Método: Estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado 
em setembro de 2018, no centro cirúrgico de um hospital geral da região noroeste do sul do pais 
em que se utilizou a metodologia problematizadora (MP). Resultados: Na primeira etapa da MP, 
que compreende observação da realidade, identificou-se lacunas de avaliação da equipe cirúrgica 
quanto aos riscos, antes do posicionamento cirúrgico, aliado as medidas protetivas preventivas, 
que poderiam sera utilizadas. Na segunda etapa da metodologia utilizada, os pontos-chaves 
elencados da situação problema, foram: conhecimento insipiente dos fatores etiológicos LPP; 
desconhecimento de evidencias sobre riscos de LPP no intra operatório e medidas preventivas 
insuficientes para ocorrência de dor e LPP. As hipóteses de solução elencadas foram: ação 
educacional com a enfermagem sobre incidência e fatores de risco para a LPP como subsidio para 
implantação da escala de ELPO. Na quinta e última etapa, foi desenvolvida a ação educacional à 
equipe, a qual permitiu troca de saberes, ampliação de conhecimento sobre conceito, incidência 
de LPP, fatores de risco e apresentação da escala de ELPO. A equipe foi participativa, socializou 
experiências, mostrou-se receptiva ao planejamento de futuras ações em prol da segurança do 
paciente. Foi disponibilizada em cada sala cirúrgica, uma via impressa da escala de ELPO. 
Conclusão: O uso da metodologia problematizadora aliada a ação educacional foi positiva por 
sensibiliza-los quanto a implantação da escala de ELPO. 
 
Descritores: Cuidados de Enfermagem; Ferimentos; Lesões. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. Loiola AB et al. Escala de avaliação de risco no posicionamento cirúrgico: relato de experiência. 
Rev Enferm UFPI. V.7, N.2, p:86-9; 2018. Disponível em: < 
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/6843/pdf. Acessado em 19 Set de 2018. 
_____________________________________ 
1 Formanda do curso de Enfermagem, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
Ijuí, RS.  
2 Enfermeira; Mestre; Professora efetiva auxiliar do Departamento de Ciências da Vida, curso de 
Enfermagem da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. UNIJUÍ Ijuí, RS. E-mail: 
catiacmatte@yahoo.com.br 
3 Enfermeira; Mestre; Professora efetiva auxiliar do Departamento de Ciências da Vida, curso de 
Enfermagem da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul UNIJUÍ. 
4 Enfermeira, Especialista, Enfermeira responsável pela Sala de Recuperação Pós Anestésica do Hospital Vida 
e Saúde de Santa Rosa. Faculdade de Três de Maio SETREM – RS. 
5 Enfermeira, Mestre, Enfermeira do Instituto Federal Farroupilha e Enfermeira da Superintendência dos 
Serviços Penitenciários do RS. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.  
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6 Enfermeira, Doutora, Professora efetiva da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
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Trabalho 24 – IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E A 
SEGURANÇA DO PACIENTE EM UMA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA 
 
Deise Juliana Rhoden1, Cátia Cristiane Matte Dezordi2, Vivian Lobo Bietencurt3, Raida Ahmad Musa 
Musa Mheisen Husein4, Marina Brites Calegaro da Rosa5, Eniva Miladi Fernandes Stumm6 
 
Introdução: A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um instrumento metodológico 
que visa aprimorar o cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente1 e busca proporcionar uma 
assistência segura e qualificada2. Objetivo: Refletir sobre a experiência da implantação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e as repercussões para a segurança do paciente 
em uma Unidade de Recuperação Pós-Anestésica de um hospital geral. Metodologia: Trata-se de 
um relato de experiência, desenvolvido no segundo semestre de 2017, que emergiu a partir da 
atuação como enfermeira, na respectiva unidade de um hospital filantrópico de médio porte do 
noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Resultados: A implantação da SAE iniciou pela criação de 
um grupo de estudos, compostos por quatro enfermeiros, imbuídos do interesse de aprender e 
conhecer melhor sobre a aplicabilidade da SAE. Com posterior aquisição do sistema informatizado, 
o grupo adequou o mesmo, com informações do Processo de Enfermagem especifico da Unidade 
de Recuperação e posterior ações educacionais em loco. A enfermeira desta unidade realiza a 
entrevista e coleta de dados na admissão do paciente; adiciona estas informações ao software; 
identifica e seleciona os diagnósticos de enfermagem que melhor se relacionam com o histórico e 
as condições do paciente; avalia a relevância dos dados obtidos; elenca as respectivas intervenções 
de enfermagem e, posteriormente, realiza prescrição de enfermagem com avaliação das principais 
necessidades e possibilidades do paciente e da equipe para melhor segurança na execução dos 
cuidados prescritos. Conclusão: A implantação da SAE na Unidade de Recuperação Pós Anestésica 
apresentou iniciais entraves para sua execução. No entanto, identificou-se que grupos de estudos, 
tecnologias de informação e ações educacionais em loco, são fatores que facilitam a 
operacionalização das ações diárias do enfermeiro e contribuem para ampliar a qualidade e a 
segurança dos pacientes submetidos a procedimentos anestésico-cirúrgicos. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Tecnologias de 
Informação. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
1. Viana VO, Pires PS. Validação de instrumento de sistematização da assistência de enfermagem. 
Rev Enferm Atenção Saúde. 2014;3(2):64 75.  
2. Lourenção DCA, Tronchin DMR. Segurança do paciente no ambiente cirúrgico: tradução e 
adaptação cultural de instrumento validado. Acta Paul Enferm. 2016;29(1):1-8. 
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201600002.  
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Especialista, Enfermeira responsável pela Sala de Recuperação Pós Anestésica do Hospital Vida 
e Saúde de Santa Rosa. Faculdade de Três de Maio SETREM – RS. 
2 Enfermeira; Mestre em atenção integral a saúde; Professora efetiva auxiliar do Departamento de Ciências 
da Vida, curso de Enfermagem da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. UNIJUÍ. 
Ijuí, RS. E-mail: catiacmatte@yahoo.com.br 
3 Enfermeira, Mestre em atenção integral a saúde; Professora da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões, Curso de Enfermagem - Campus Santo Ângelo/RS. Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões – URI – RS. 
4 Médica, Especialista Reumatologia. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
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5 Enfermeira, Especialista, Enfermeira assistencial Secretaria Municipal de Ijuí. Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
6 Enfermeira, Doutora, Professora efetiva da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul, integra o corpo docente permanente do Programa de Pos Graduação Stricto sensu, Mestrado em 
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Trabalho 25 – COMUNICAÇÃO EFETIVA ENTRE EQUIPE DE RETIRADA DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS E 

TECIDOS E EQUIPE TRANSPLANTADORA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Luciana Nabinger Menna Barreto1, Alexsandra Relem Pereira2, Fabiane de Ávila Marek3, Jaqueline 

Wilsmann4, Juliana Teixeira da Silveira5, Cecília Helena Glanzner6 

 

Introdução: A comunicação efetiva dentro do contexto hospitalar é utilizada como estratégia para 

a segurança do paciente1 e faz parte do processo de retirada de múltiplos órgãos e tecidos (RMO) 

para transplantes. Objetivo: Relatar a comunicação efetiva entre o enfermeiro da equipe de 

coordenação de RMO e a equipe transplantadora. Método: Estudo descritivo do tipo relato de 

experiência. Resultados: No cenário da captação de órgãos e tecidos, o enfermeiro tem papel 

fundamental na coordenação da RMO. Uma das suas funções é manter uma comunicação efetiva 

com a equipe transplantadora a fim de diminuir tempo de isquemia dos órgãos melhorando sua 

viabilidade para serem ofertados para transplante. O enfermeiro permanece na sala do bloco 

cirúrgico e registra os horários de entrada do doador em sala, incisão, clampeamento da aorta, inicio 

e término da perfusão dos órgãos, colocação dos órgãos no gelo e término do procedimento. Estes 

horários ao longo da RMO são todos comunicados às equipes transplantadoras que estão com os 

futuros receptores dos órgãos. Além disso, o enfermeiro também comunica às equipes 

transplantadoras sobre o horário de saída do BC e tempo previsto de deslocamento até os hospitais 

onde serão realizados os transplantes. Destaca-se a importância de avisar qualquer imprevisto no 

deslocamento a fim de reorganizar os horários previstos de inicio dos transplantes. Conclusão: A 

comunicação efetiva entre a equipe de captação de órgãos e a equipe transplantadora é um 

determinante na qualidade da assistência prestada e da segurança do paciente transplantado uma 

vez que a mesma tem o intuito de agilizar processos possibilitando alcançar menor tempo de 

isquemia possível e consequentemente melhorar a viabilidade dos órgãos ofertados para 

transplante, contribuindo para o sucesso do procedimento. 

Descritores: Obtenção de Tecidos e Órgãos; Comunicação; Segurança do Paciente. 

 

Eixo: Profissionais. 

 
Referências 

1. JCI. Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals: Standards Lists Version, 

Region Hovedstaden, 2011. Disponível em: 

http://www.jointcommissioninternational.org/common/pdfs/jcia/IAS400_Standards_Lists_Only.p

df Acesso em 5 janeiro 2019. 
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Trabalho 26 – DANOS RELACIONADOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM E A 
SEGURANÇA DO PACIENTE EM CENTRO CIRÚRGICO  
 
Anne Marie Flores Kroeff1, Bruna Pires Madrid², Cecília Helena Glanzner³, Kamille Kotekewis4, Luiza 
Figueiredo Farias1 

 
Introdução: O Centro Cirúrgico apresenta-se como um setor de trabalho muito dinâmico, 
imprevisível e imediatista, o que contribui para o sofrimento dos trabalhadores de enfermagem, 
podendo resultar em danos psicológicos, físicos e/ou sociais nesses profissionais¹. A segurança dos 
trabalhadores e dos pacientes estão relacionados à qualidade nos serviços de saúde e atentar-se a 
saúde do trabalhador minimiza possíveis eventos adversos e promove a segurança do paciente². 
Objetivo: Analisar danos físicos, psicológicos e sociais que acometem trabalhadores de enfermagem 
no centro cirúrgico. Método: Estudo quantitativo, exploratório e descritivo realizado no período de 
novembro de 2017 a janeiro de 2018 com 160 trabalhadores de enfermagem do centro cirúrgico de 
um hospital universitário do Sul do Brasil. A coleta de dados ocorreu pela aplicação da Escala de 
Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho. Os dados foram organizados, digitados duplamente 
e submetidos à análise estatística. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição sob CAAE: 65993517.9.0000.5327. Resultados: Os trabalhadores de enfermagem em 
centro cirúrgico apresentaram risco baixo para dano psicológico (86,8%) e dano social (87,4%), 
quanto ao dano físico apresentaram risco médio (57,9%). Os itens da escala que apresentaram 
maiores escores foram dores nas costas e dores nas pernas. Conclusão: Os trabalhadores de 
enfermagem apresentaram risco baixo para danos relacionados ao trabalho. Somente dano físico, 
os itens dores nas costas e dores nas pernas apresentaram risco médio, sendo um alerta que 
necessita de atenção dos gestores e serviço de medicina ocupacional a curto e médio prazo, 
promovendo condições de trabalho que possibilite a manutenção da saúde do trabalhador por meio 
do seu potencial e habilidades para garantir sua qualidade de vida e a segurança do paciente. 
 
Descritores: Enfermagem Perioperatória; Saúde do Trabalhador; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
1. Jacques JPB et al. Geradores de estresse para os trabalhadores de enfermagem de centro 
cirúrgico. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 36, n. 1, p.25-32, ago. 2015. 
Disponível em:<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/18197>. 
Acesso em: 12 de jan. 2019.  
2. Baptista PCP et al. Saúde dos trabalhadores de enfermagem e a segurança do paciente: o 
olhar de gerentes de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da Usp, [s.l.], v. 49, n. 
2, p.122-128, dez. 2015. Disponível em: 
<http://www.periodicos.usp.br/reeusp/article/view/112684/110595>. Acesso em: 15 jan. 
2019. 
_____________________________________ 
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2 Enfermeira. Graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
3 Doutora. Professora do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgica da Escola de Enfermagem da 
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4 Enfermeira Especialista em Enfermagem Perioperatória pela Universidade Estadual de Londrina. 
 



 145 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 27 – A SEGURANÇA DO PACIENTE COMO TEMA TRANSVERSAL NO ENSINO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM. 
 
Cibele Duarte Parulla1, Jacqueline Vaz Alencar2, Rita Timmers3 

 
Introdução: A Segurança do Paciente é definida como a “redução do risco e de danos desnecessários 
associados à assistência em saúde” e esse tema, dada a sua relevância, deve estar presente nas 
escolas ao longo do desenvolvimento da formação dos estudantes da área da saúde. Por se tratar 
de um tema transversal, deve ser abordado durante o currículo de forma a enfocar as 
especificidades nos vários cenários de assistência à saúde2. Dessa forma, devem ser desenvolvidas 
estratégias de ensino para que o tema seja explorado de forma significativa junto às demais 
especialidades. Objetivo: Relatar as atividades relacionadas à segurança do paciente desenvolvidas 
ao longo da formação de um curso técnico em enfermagem. Método: Trata-se de um relato de 
experiência desenvolvido por professores de um curso técnico em enfermagem do sul do país. 
Resultados: O curso desenvolvido em quatro módulos inicia com disciplinas introdutórias a 
enfermagem e, após, adentra em áreas específicas da assistência, como saúde do adulto, criança e 
adolescente, mulher e paciente crítico. Entendendo a importância de trabalhar a segurança do 
paciente ao longo dos módulos, os professores buscaram desenvolver atividades em que o aluno, 
se relacionasse com o tema “segurança do paciente” em diferentes cenários da prática em saúde. 
Dentre as atividades desenvolvidas está a realização de feiras de saúde, realizadas logo no primeiro 
semestre do curso. Também são desenvolvidas atividades práticas de simulação em laboratório e 
elaboração por parte dos alunos de materiais (vídeos, folders, panfletos) para distribuição à 
comunidade acadêmica e hospitalar. Conclusão: O desenvolvimento de tais atividades proporciona 
aos alunos a compreensão do tema como parte fundamental do cuidado ao paciente. 
 
Descritores: Educação em Enfermagem; Currículo; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
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Trabalho 28 – MOOC COMO POSSIBILIDADE DE ENSINO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Cibele Duarte Parulla1, Ana Luísa Petersen Cogo2, Taiciana Chagas Camacho3, Daniel Magno 
Galdino3 
 
Introdução: Os cursos online, abertos e massivos (MOOC) tem se expandido nos últimos anos sendo 
recursos de compartilhamento de conhecimento, permitindo que profissionais de diferentes locais 
possam interagir sobre temáticas relevantes e de interesse em comum1. Dentre os temas que 
podem ser desenvolvidos no formato MOOC está a segurança do paciente, visto que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) recomenda que tal assunto seja também trabalhado como educação 
permanente, de forma a reduzir riscos e evitar danos aos pacientes. Objetivo: Caracterizar MOOCs 
que tenham como tema principal a segurança do paciente e sejam disponibilizados nas principais 
plataformas que ofertam cursos nessa modalidade. Método: Trata-se de estudo decritivo. As buscas 
foram realizadas no ano de 2019 nas plataformas MiríadaX, Coursera, Udacity, edX. Foram excluídas 
as plataformas que exigem pagamento ou que apresentam características que divergem de cursos 
no formato MOOC. Resultados: Na plataforma MíriadaX, foram encontrados dois cursos 
desenvolvidos pela Universidade de Cantabria, sendo que um destes cursos aborda a segurança do 
paciente em domicílio. Ambos os cursos são desenvolvidos em módulos, onde cada um aborda uma 
das estratégias de segurança. Os dois cursos já alcaçaram um total de 12.400 matriculados e a taxa 
média de conclusão foi de 32%2. No Coursera são encontrados sete cursos integrados e 
desenvolvidos pela Universidade John Hopkins, tais cursos podem ser realizados em até quatro 
meses. Nas plataformas Udacity e edX não foram encontrados cursos com o tema segurança do 
paciente. Conclusão: Os MOOCs são considerados eficazes e de fácil acesso, com conteúdo de 
qualidade que buscam promover o aperfeiçoamento profissional em um formato autônomo. 
Identifica-se a possibilidade de serem desenvolvidos cursos na área de segurança do paciente, 
especialmente em língua espanhola e portuguesa, destinado aos profissionais da área da saúde. 
 
Descritores: Educação em Enfermagem; Educação à Distância; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 29 – AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO EFETIVA NA TROCA DE PLANTÃO UTILIZANDO O 

MÉTODO SBAR 

 

Cláudia Rodrigues Mafra1, Lauane Itacarambi2, Luanne Gabrielle Miranda3, Ricardo Saraiva Aguiar4 

 

Introdução: A cultura de segurança do paciente constitui-se um grande desafio atual na área da 

saúde. A comunicação é a troca de informação e vários fatores podem criar ruídos indesejáveis 

comprometendo a qualidade da assistência. A comunicação efetiva em serviços de saúde é fator 

determinante para a segurança na prestação de cuidados aos indivíduos. Falhas na comunicação 

integra um dos fatores contributivos para a ocorrência de eventos adversos diminuindo a qualidade 

dos cuidados1. A troca de plantão constitui a continuidade de assistência de cuidados ao paciente 

devendo ser clara, objetiva e sucinta podendo ser utilizado o meio de comunicação verbal, escrita 

e eletrônica. O método SBAR é um instrumento que busca melhorar a comunicação visando à 

segurança do paciente e a qualidade do serviço. A utilização desse método é recomendada como 

estratégia de segurança para organizar a troca de informações entre os membros da equipe de 

saúde proporcionando uma linguagem crítica e reflexiva para a continuidade na assistência2. 

Objetivo: Avaliar a comunicação efetiva na passagem de plantão utilizando o método SBAR. 

Método: Revisão integrativa foi o método adotado e realizado nas bases de dados SCIELO, LILACS, 

BDENF no período de janeiro de 2013 a março de 2018. Resultados/Discussão: Os profissionais de 

saúde têm dificuldade em manter comunicação que favoreça o trabalho em equipe. A qualidade na 

passagem de plantão depende ainda de uma cultura estabelecida. O método SBAR vem se 

constituindo um importante instrumento na troca de informações em passagem de plantão e 

momento críticos fortalecendo a comunicação efetiva no âmbito da segurança do paciente. 

Conclusão: O método SBAR é um instrumento de relevância e de fácil aplicação que subsidia na 

estruturação, organização da troca de informações para a continuidade da assistência com 

qualidade e segurança evitando que lacunas aconteçam, ou seja, exacerbadas. 

 

Descritores: Comunicação; Segurança do Paciente; Qualidade da Assistência à Saúde. 

 

Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 30 – CIRCUNSTÂNCIAS INTERVENIENTES NA SEGURANÇA DO PACIENTE DURANTE A 
TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO PRÉ-HOSPITALAR 
 
Daiane Dal Pai1, Jeanini Dalcol Miorin2, Natasha da Silva Indruczaki3 
  
Introdução: A transferência do cuidado é propensa a diversos erros devido às vulnerabilidades do 
sistema, atitudes pessoais, dinâmica da equipe e várias pressões e restrições externas que se 
combinam para produzir um distanciamento em relação às melhores práticas (1). Assim, a 
transferência segura do cuidado pode ser considerada um dos desafios do atendimento 
préhospitalar. Objetivo: Identificar circunstâncias intervenientes na segurança do paciente durante 
a transferência do cuidado pré-hospitalar. Método: Estudo descritivo-exploratório, com abordagem 
qualitativa. Desenvolvido no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 de Porto 
Alegre- RS, por meio de entrevistas com 28 profissionais e observação de 34 períodos de 
atendimentos com média de 4 horas. As informações foram submetidas à análise temática. O 
projeto de pesquisa foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, sob Parecer número 2.532.529, e pelo CEP da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 
Alegre, sob parecer número 2.603.469. Resultados: Os pacientes atendidos pelo SAMU estão 
expostos à circunstâncias como o trânsito, intempéries e dificuldades diagnósticas relacionadas com 
a brevidade e os recursos disponíveis do serviço. Nas transferências inseguras estão implicados 
aspectos relacionados a recursos materiais escassos e frágeis, mas também às inconformidades 
entre as equipes, que possuem perspectivas diferentes sobre as situações e não utilizam os mesmos 
critérios de avaliação, gerando conflitos e discussões entre as equipes. A comunicação se mostrou 
subordinada a interferências das hierarquias profissionais, influenciada pelas características 
pessoais e emocionais de cada trabalhador, causando implicações para a segurança dos pacientes 
durante a transferência do cuidado. Conclusão: Diante das circunstâncias que colocam em risco a 
segurança do paciente no momento das transferências, deve-se investir em estratégias de 
comunicação eficaz, bem como formas de melhorar as relações interpessoais e a articulação entre 
os serviços de cuidado pré-hospitalar e de urgência e emergência. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Serviços de Urgência; Transferência do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 31 – COMUNICAÇÃO EFETIVA NA TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO PRÉ-HOSPITALAR 
 

Daiane Dal Pai1, Jeanini Dalcol Miorin2 
 
Introdução: A transferência do cuidado trata-se de um momento, no qual se observam altas taxas 
de degradação da comunicação de informações. Portanto é importante destacar a potencialidade 
de dano das lacunas relacionadas ao processo de transferência do cuidado1. A Aliança Mundial para 
a Segurança do Paciente propõe metas internacionais para facilitar o desenvolvimento de práticas 
e políticas de segurança aos pacientes, dentre as quais está a melhoraria da comunicação efetiva 
entre os profissionais da saúde2. Objetivos: Identificar circunstâncias do cuidado que contribuem 
e/ou comprometam a comunicação efetiva entre as equipes na transferência do cuidado pré-
hospitalar. Método: Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. Desenvolvido no 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 de Porto Alegre- RS, por meio de 
entrevistas com 28 profissionais e observação de 34 períodos de atendimentos com média de 4 
horas. As informações foram submetidas à análise temática. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa sob número 2.532.529, e número 2.603.469. Resultados: Os achados evidenciaram 
que a comunicação de informações entre as equipes de saúde se estabelece muitas vezes de forma 
incompleta. Isso ocorre devido à falta de fidedignidade e de coleta de informações na cena do 
atendimento por parte das equipes do SAMU. Os registros no boletim de atendimento são carentes 
de informações e a falta de padronizações leva a transferências do cuidado menos seguras. Por 
outro lado, constatou-se que há iniciativas nas quais o uso de tecnologia favorece a continuidade 
das informações entre os serviços da RAU. Conclusões: Frente ao exposto, entende-se que é 
necessário desenvolver estratégias para qualificar a comunicação de informações na transferência 
do cuidado pré-hospitalar, como a elaboração de protocolos e a realização de treinamentos 
específicos para o processo de comunicação. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Serviços de Urgência; Transferência do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 32 – CLIMA DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM HOSPITAL 
DE MÉDIO PORTE 
 
Daiane Fernanda Brigo Alves1, Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz2, Elisiane Lorenzini3, Sandra 
Dal Pai4 

 
Introdução: Conhecer o clima de segurança do paciente em instituições de saúde contribui para 
analisar informações sobre áreas que apresentam oportunidades de melhoria, assim como, permite 
monitorar as mudanças ao longo do tempo. Objetivo: Mensurar o clima de segurança do paciente 
na perspectiva da equipe multiprofissional. Método: Estudo transversal, descritivo, desenvolvido 
em um hospital geral, de médio porte, na região Sul do Brasil. Foi aplicado o Safety Attitudes 
Questonnaire (SAQ) a 199 trabalhadores da equipe de enfermagem, médicos, outros profissionais 
de saúde (psicólogo, assistente social, nutricionista, farmacêutico, auxiliar de farmácia e técnico em 
radiologia) e equipe de apoio ( higiene e limpeza, copa e cozinha, portaria, manutenção e 
administrativo), entre os meses de novembro de 2017 à fevereiro de 2018. Obteve-se aprovação no 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUI), sob parecer consubstanciado nº 2.355.933. Resultados: A taxa de resposta dos 
questionários aplicados neste estudo foi de 89,6%. A confiabilidade geral do instrumento, avaliada 
por meio do alfa de Cronbach, foi positiva (0,85), o que confere credibilidade aos dados. O escore 
geral do instrumento foi (75,1), indicando clima positivo. Fragilidades foram encontrados nos 
domínios Clima de Segurança (72,7), Condições de Trabalho (71,7) e Percepção do Estresse (59,1). 
Identificou-se que os profissionais graduados que atuam no turno do dia percebem melhor o 
estresse, enquanto que os não graduados que atuam no turno da noite avaliam melhor as condições 
de trabalho. Comparados com as categorias de cargos, os médicos apresentaram melhor percepção 
do estresse quando comparados com a equipe de enfermagem e outros profissionais de saúde. 
Conclusão: O clima de segurança na instituição é positivo na perspectiva da equipe 
multiprofissional, no entanto, o diagnóstico das atitudes e percepções identificaram áreas que 
necessitam ser aprimoradas para garantir a segurança do paciente. 
 
Descritores: Clima de Segurança; Equipe Multiprofissional; Safety Attitudes Questionnaire. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 33 – ESTUDO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM PESQUISA DE 
MÉTODOS MISTOS 
 
Daiane Fernanda Brigo Alves1, Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz2, Elisiane Lorenzini3 
 
Introdução: Instituições com cultura de segurança positiva oferecem cuidados seguros e de 
melhor qualidade aos seus pacientes. Objetivo: Analisar a cultura de segurança do paciente na 
perspectiva da equipe multiprofissional; identificar fatores que influenciam a cultura de segurança 
do paciente, e, criar, de forma conjunta com os participantes do estudo, estratégias para iniciar 
processos de mudança. Método: Trata-se de uma pesquisa de métodos mistos, com abordagem 
sequencial explanatória. A abordagem quantitativa compreendeu a aplicação do Safety Attitudes 
Questionnaire (SAQ). A abordagem qualitativa foi realizada por meio da técnica de grupo focal 
(GF), com participantes oriundos da primeira fase do estudo, empregando-se os princípios do 
Diálogo Deliberativo (DD) como uma estratégia de Translação do Conhecimento (TC). O projeto 
obteve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da UNIJUI, sob parecer consubstanciado nº 
2.355.933. Resultados: O escore geral do SAQ foi positivo (75,1±10,4). Escores negativos foram 
encontrados nos domínios Clima de Segurança, Condições de Trabalho e Percepção do Estresse. 
As discussões do GF evidenciaram os aspectosque repercutem negativamente na cultura de 
segurança. Dentre esses aspectos, destacou-se a comunicação ineficaz, a abordagem punitiva na 
ocorrência de erros, a falta de comprometimento e de adesão aos protocolos e o não 
reconhecimento do estresse e dos erros. Ações para promoção da cultura de segurança foram 
realizadas durante o estudo. Dentre elas, cita-se uma reunião, envolvendo o Núcleo de Segurança 
do Paciente, a gerente e os coordenadores do serviço de enfermagem, nutrição, farmácia, diretor 
clínico, diretor técnico e os serviços de apoio, que foi realizada com o intuito de apresentar e 
divulgar o Plano de Segurança do Paciente da instituição, uma vez que os participantes do GF 
apontaram o desconhecimento do mesmo. Conclusão: O emprego do DD como estratégia de TC, 
possibilitou identificar e planejar ações conjuntas para gerar melhorias na cultura de segurança. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cultura Organizacional; Knowledge Translation. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 34 – SEGURANÇA DO PACIENTE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM SOBRE O CENTRO 
CIRÚRGICO NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM 
 
Cecília Helena Glanzner1, Daniela dos Santos Schneider2, Maria de Lourdes Custódio Duarte3 
 
Introdução: O centro cirúrgico é uma área fechada, de risco, com diversas normas e rotinas para 
seu funcionamento¹. A sua complexidade e o número elevado de procedimentos, exige 
conhecimentos específicos dos profissionais, tornando-se um desafio o ensino para estudantes de 
enfermagem. Desse modo, percebeu-se que recursos educacionais se configuram como excelente 
ferramenta para aprimorar a educação na graduação2, principalmente sobre uma área restrita, 
contribuindo no aprendizado do aluno, aproximando-o da área do centro cirúrgico e não colocando 
em risco a segurança do paciente. Objetivo: Relatar o processo de ensino-aprendizagem sobre o 
centro cirúrgico na graduação em enfermagem considerando a segurança do paciente e qualidade 
da assistência prestada. Método: Estudo descritivo do tipo relato de experiência de 2017 e 2018. 
Resultados: O curso de Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não contempla 
em seu currículo aulas teórico práticas sobre o centro cirúrgico. Considerando a importância da 
área, sua especificidade e necessidade de conhecimentos complexos pelo profissional enfermeiro, 
decidiu-se a elaboração de vídeos como recursos educacionais auxiliares para aulas ofertadas em 
cursos de extensão e disponíveis para alunos de diversas universidades com os temas: 
paramentação, escovação cirúrgica, admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica, 
check list da cirurgia segura, Centro de materiais e Esterilização e empacotamento de materiais. 
Para elaboração dos vídeos foi necessária revisão bibliográfica, elaboração de roteiros, contatos 
com as áreas, fotos, ensaios, filmagens, laboratório de simulação realística, editoração. O conteúdo 
foi filmado, editado e locução adicionada conforme os roteiros. Após sua finalização, foram 
adicionados ao Youtube e Lume pelo Núcleo de Apoio Pedagógico da universidade, com mais de mil 
visualizações. Conclusões: A produção de vídeos é relevante pois amplia o conhecimento de alunos 
da graduação, proporciona aproximação com as especificidades da área, contribui para o ensino 
aprendizagem garantindo a segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Centro Cirúrgico; Educação em Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 35 – CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM RISCO DE QUEDAS DURANTE A 
INTERNAÇÃO HOSPITALAR 
 
Débora Monteiro da Silva1, Elisangela Souza2, Nicole Hertzog Rodrigues3, Luana Gabriela Alves da 
Silva4, Rodrigo Lauer5, Suzana Grings de Oliveira6 
 
Introdução: As quedas são consideradas um relevante problema de saúde principalmente no 
âmbito da atenção hospitalar. Sendo responsáveis por diversos danos aos pacientes, as quedas são 
consideradas eventos adversos nas instituições de saúde. Neste contexto a Organização Mundial de 
Saúde cita prevenção de quedas em seu relatório sobre segurança do paciente como um dos itens 
prioritários a segurança do paciente1. Objetivo: Relatar a experiência do enfermeiro no cuidado 
acerca da implantação dos cuidados de risco de quedas ao paciente adulto internado em uma 
unidade de internação para cuidados especiais de um Hospital Universitário do Sul do Brasil. 
Método: Trata-se de um relato de experiência de enfermeiros, em relação ao cuidado quanto ao 
risco de quedas no paciente adulto hospitalizado em unidade de internação, obtido através da 
vivência proporcionada pela prática assistencial. Resultados: A unidade atende pacientes com 
graves patologias que em grande parte, possuem déficit de mobilidade. Dessa forma, na referida 
unidade o enfermeiro desempenha papel fundamental na prevenção de quedas dos pacientes 
durante sua internação e deve garantir uma assistência segura e livre de danos. Para isso, realiza 
avaliação do risco de quedas no ato da internação, executa a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e implanta cuidados que vão desde a aplicação de escala para risco de quedas, 
identificação dos pacientes com risco, abertura de diagnóstico, prescrição de cuidados e 
comunicação à equipe do risco de queda. O enfermeiro atua também na educação do paciente e 
família, e implementa ações e cuidados que previnam as quedas. Conclusão: Os cuidados 
dispensados pelo enfermeiro e equipe refletem diretamente na segurança do paciente minimizando 
a ocorrência desses eventos adversos e melhorando a qualidade da assistência e a satisfação do 
cliente/família. Ressalta-se o engajamento multiprofissional e institucional para um melhor 
resultado na prevenção. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem; Acidentes por Quedas. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
1. World Health Organization. Summary of the evidence on patient safety: implications for research. 
Geneva (SW): World Health Organization; 2008. 
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Trabalho 36 – EVENTOS ADVERSOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES 
HOSPITALIZADOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Débora Monteiro da Silva1, Caroline Brazeiro Fernandes2, Nicole Hertzog Rodrigues3, Luana 
Gabriela Alves da Silva4, Elisangela Souza5, Suzana Grings de Oliveira6 

 
Introdução: A segurança do paciente é uma temática importante dentro dos serviços de saúde, pois 
impacta diretamente na condição do paciente. Inserido neste contexto, encontramos os erros de 
medicamentos como eventos adversos e que podem ocorrer em qualquer etapa, como: prescrição, 
dispensação, administração e monitorização1. É imprescindível revisar todas as etapas do processo 
de medicação para identificar a cadeia de falhas e prevenir os erros ou quase erros envolvendo 
medicamentos. Objetivo: Caracterizar os eventos adversos em pacientes hospitalizados através de 
uma revisão integrativa. Método: A coleta de dados ocorreu nos meses de setembro a novembro 
de 2018. Foram utilizados os seguintes descritores em Ciência da Saúde: erros de medicação, 
segurança do paciente e enfermagem. Foram selecionadas as publicações científicas existentes em 
periódicos indexados em bancos de dados no período de 2011 a 2018, utilizando os critérios de 
inclusão e que respondessem o objetivo da pesquisa. Resultados: Foram selecionados nove artigos 
e os resultados foram analisados através da formulação de duas categorias temáticas: Causas dos 
erros de medicação e Estratégias de redução de erros. Foi possível perceber que os erros de 
administração de medicamentos são frequentes e que identificar as causas, planejar intervenções 
são importantes para evitar danos aos pacientes. Conclusão: Evidenciou-se que os eventos adversos 
podem ser evitáveis adotando-se medidas de prevenção, sendo esta uma estratégia considerada 
diferenciada. Aspecto destacado deve-se a adoção de uma prática não punitiva que deve ser 
adotada, multiplicada pelos profissionais e instituições de saúde para que não ocorram omissão 
e/ou subnotificação dos eventos ocorridos. 
 
Descritores: Erros de Medicação; Segurança do Paciente; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais 
 
Referências 
1 Souza PRO, Ramos S. Erros relacionados a medicamentos. In: SOUSA, P. Segurança do 
paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde. 1 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014 
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Trabalho 37 – SEGURANÇA DO PACIENTE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DE SAÚDE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 
 
Débora Nayá Almeida dos Santos1, Maria Naila Oliveira dos Santos2, Mariane Carlos de Sousa3, 
Pedro Luãn Teixeira de Brito4, Shérida Karanini Paz de Oliveira5, Rhanna Emanuela Fontenele Lima 
de Carvalho6 

 
Introdução: A segurança do paciente (SP) vem sendo discutida mundialmente na saúde e tem 
contribuído para a promoção do melhor cuidado ao indivíduo. Diante disso, o Ministério da Saúde 
instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), propondo o desenvolvimento de 
estratégias, produtos e ações para gestores, profissionais e usuários da saúde sobre SP, além da 
inclusão deste na formação curricular dos profissionais de saúde. Essa abordagem é essencial para 
a construção da cultura de segurança, de maneira teórica e prática, como a realização de ações que 
disseminem a temática, ajudando os estudantes na preparação para o mercado de trabalho, 
objetivando os princípios da SP na promoção do cuidado. Objetivo: Relatar a experiência de 
acadêmicos de enfermagem na realização de uma ação da disciplina optativa de SP e a importância 
da mesma dentro da graduação. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, realizado por 
acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará (UECE) durante uma ação da 
disciplina optativa de SP, no período de junho de 2018, na UECE. Resultados: A ação revelou a 
importância da SP na graduação, por ser ainda pouco abordada e difundida nos cursos da saúde, 
mesmo com o PNSP, que preconiza sua inclusão na formação. A SP possibilita a observação e a 
prevenção de eventos adversos (EA) durante a assistência, auxiliando no olhar mais atento do 
profissional às falhas vindouras do cuidado e da prestação de serviços. Conclusão: Este trabalho 
possibilitou aos acadêmicos relacionar a teoria com a prática, ampliando o conhecimento sobre o 
assunto e mostrando sua relevância na formação profissional. A vivência dos estudantes foi 
proveitosa e enriquecedora, permitindo perceber sua contribuição na prestação do cuidado 
adequado, evitando possíveis EA. Ademais, o trabalho serve como suporte para futuras pesquisas 
da temática, pois os resultados apresentaram sua pertinência, possibilitando seu desenvolvimento. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Educação em Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 38 – AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A 
SAÚDE 
 
Deisiele dos Santos Rolim1, Catiele Raquel Schmidt2, Gabriela Ceretta Flôres3, Pâmella Pluta4, Marina 
Mazzuco De Souza5, Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz6 

 
Introdução: A segurança do Paciente (SP) está em destaque mundial, por buscar atenção à saúde 
com qualidade e livre de danos aos pacientes1. Muitos avanços já ocorreram, porém, o tema ainda 
é considerado um problema de saúde pública. Estudos realizados até o momento, enfocam âmbito 
hospitalar, sendo que na atenção primária a saúde este debate é incipiente2. Objetivo: Avaliar 
atitudes e percepções sobre a segurança do paciente por profissionais que atuam na atenção 
primária a saúde. Método: Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, desenvolvido com 
profissionais da equipe multiprofissional, que atuam nas estratégias de saúde da família e unidades 
básicas de saúde de um município do sul do Brasil. Como instrumento para coleta de dados, utilizou-
se o Questionário de Atitudes de Segurança - Versão ambulatorial, e os escores foram considerados 
positivos quando 7,5. Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 
52157115000005346. Resultados: Participaram do estudo 172 profissionais. Os domínios que 
apresentaram resultado positivo foram segurança do paciente e gerência de unidade, os demais 
(satisfação no trabalho, cultura do trabalho em equipe, comunicação, educação permanente, 
percepção de estresse, condições de trabalho e erro), apresentaram fragilidades nos escores. Ainda, 
os domínios erro e condições de trabalho apresentaram os menores escores. Conclusão: 
Identificou-se fragilidades na cultura de segurança do paciente na atenção primária, pois o erro 
ainda é trabalhado de maneira punitiva, sem possibilidade de aprender e tomar iniciativas para 
evitá-los. Bem como as condições de trabalho, que são necessárias para que o cuidado prestado 
seja realizado com segurança, ainda são frágeis. Medidas necessitam ser tomadas junto aos 
profissionais, gestores e usuários a fim de consolidar o cuidado seguro, reconhecendo e esse 
ambiente com potencial causador de danos ao paciente. 
 
Descritores: Atenção Primária à Saúde; Equipe de Assistência ao Paciente; Segurança do Paciente.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
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Trabalho 39 – CONTRIBUINTES PARA CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Deisiele dos Santos Rolim1, Andréia Heidmann2, Catiele Raquel Schmidt3, Karina Andressa 
Cavalheiro4, Marli Maria Loro5, Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz6 
 
Introdução: A segurança do paciente (SP) é essencial para melhorar a qualidade dos serviços de 
saúde, para tanto, requer ações institucionais que priorize o paciente, e uma cultura de segurança 
positiva. Nesse sentido, a utilizar métodos que permitam elucidar experiências positivas das 
instituições, apontam para possíveis intervenções que impulsionam a qualidade da assistência e a 
SP¹. Objetivo: Identificar e compreender fatores que contribuem para a consolidação da cultura de 
segurança do paciente, na perspectiva de lideranças. Método: Estudo desenvolvido em uma 
instituição hospitalar, acreditada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível II, do 
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado com 
12 líderes. A técnica de coleta de dados foi por meio de Grupo Focal, os dados foram explorados 
por análise temática. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE nº 
30449514.3.0000.5350, em 21/02/2017. Resultados: Os participantes do grupo apontaram e 
validaram como fatores que contribuíram na consolidação da cultura segura, o trabalho em equipe, 
valorização profissional, apoio da gerência, implantação de protocolos, satisfação profissional e 
condições de trabalho. Ainda, abordaram a importância do diálogo, o vínculo e a cooperação mútua 
entre as equipes, para avaliar as lacunas na implementação da segurança. Conclusão: Os fatores 
identificados permitiram a mudança cultural na instituição, através de uma gestão participativa nos 
processos e resultados, que encorajam os trabalhadores a assumir papéis significativos no avanço 
da segurança do paciente, assimilando e assumindo a responsabilidade pelas mudanças, que foram 
fundamentais para desenvolver uma assistência embasada na segurança do paciente. Além disso, 
resultou no fortalecimento da equipe, garantindo o desenvolvimento de uma assistência qualificada 
e segura. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Administração Hospitalar; Equipe de Assistência ao Paciente.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
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Trabalho 40 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE ENTRE OS TRABALHADORES DE 
ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL DO RS 
 
Deysi Heck Fernandes1, Paulo Antonio Barros Oliveira2 
 
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a cultura de segurança entre os 
trabalhadores de enfermagem em um hospital do RS, utilizando o Questionário de Atitudes de 
Segurança (Safety Attitudes Questionnaire). Método: O instrumento é separado pela primeira 
parte, composto de 36 perguntas, e na segunda parte por dados do participante, relativos ao sexo, 
categoria profissional, turno de trabalho, tempo e unidade de atuação. O Projeto foi aprovado no 
Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição estudada através do parecer favorável nº 2.026.557. 
Trata-se de uma pesquisa transversal descritiva. Resultados: 56 trabalhadores responderam o 
questionário no segundo semestre de 2017, sendo considerado escore positivo aquele com valor 
superior a 75 pontos. Em relação ao sexo, houve predomínio do feminino (54,8), masculino (45,2). 
Os técnicos de enfermagem constituíram maior número de respondentes (42), em relação aos 
enfermeiros (12); metade dos participantes trabalha na instituição entre 3 a 4 anos. Entre os 
domínios avaliados os escores com melhor pontuação foram: Satisfação no trabalho (87,3), 
condições no trabalho (81,2) e clima de trabalho em equipe (76,3), já os demais escores: clima de 
segurança (74,5), percepção de estresse (62,8), percepção da gerência (67,3), não atingiram os 
valores considerados positivos para cultura de segurança, o escore total foi de 73,6. Conclusão: Os 
resultados demonstram fragilidade em três dos seis domínios do questionário, apontando a 
necessidade de planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para a cultura de segurança do 
paciente.  
 
Descritores: Cultura de Segurança; Equipe de Enfermagem; Serviço Hospitalar. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
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Trabalho 41 – RELAÇÃO ENTRE AMBIENTE DA PRÁTICA E RAZÕES PARA OMISSÃO DO CUIDADO 
 
Carla Klava dos Reis Dutra1, Edinêis de Brito Guirardello2 
 
Introdução: Evidências apontam relação entre ambiente da prática da enfermagem e omissão do 
cuidado, entretanto, não há estudos sobre a relação entre ambiente e razões para omissão do 
cuidado no Brasil. Objetivo: Avaliar a relação entre ambiente da prática em unidades de cuidados 
críticos e razões para omissão do cuidado. Método: Estudo transversal com modelo teórico de 
primeira e segunda ordem, utilizando modelagem de equações estruturais. Análise de primeira 
ordem considerou relações entre domínios do Practice Environment Scale - PES e do MISSCARE-
Brasil. Na análise de segunda ordem, PES considerado variável independente, MISSCARE-Brasil 
dependente e satisfação no trabalho e clima de segurança variáveis moderadoras. Participaram 93 
profissionais de enfermagem de unidades de cuidados críticos de um hospital de ensino. Número 
do parecer do CEP: 1.949.626. Resultados: O modelo de primeira ordem apontou que uma melhor 
percepção da habilidade de liderança e suporte da gestão, resultou em menor percepção de razões 
de omissão de cuidado relacionados aos recursos laborais; melhor percepção de adequação da 
equipe e recursos, menor percepção das razões de omissão do cuidado relacionada ao estilo de 
gerenciamento, recursos laborais e materiais; melhor percepção dos fundamentos de enfermagem 
voltados para a qualidade do cuidado, maiores razões para omissão do cuidado relacionado aos 
recursos laborais. No modelo de segunda ordem, quanto maior a satisfação, menor percepção de 
razões de omissão do cuidado. Não foi demonstrado efeito moderador da satisfação no trabalho e 
clima de segurança. Conclusões: Trabalhar em ambientes onde o profissional percebe habilidades 
de liderança e suporte da gestão, recursos e equipe adequada, resultam em menores razões para 
omissão do cuidado. Os profissionais satisfeitos relataram menores razões para a omissão do 
cuidado. A provisão de ambientes com estilo de gestão e liderança apropriados, assim como equipe 
e recursos adequados, podem resultar em menores razões para a omissão do cuidado. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Unidades de Terapia Intensiva; Ambiente de Instituições de 
Saúde. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 42 – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CUIDADO: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE NO CONTEXTO HOSPITALAR 
 
Emannuela Sofia Dantas Ferraz1, Cristiane Chagas Teixeira2, Pedro Rodrigues Carvalho3, Ana Lúcia 
Queiroz Bezerra4, Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá5 
 
Introdução: O programa Pacientes para a Segurança do Paciente foi criado pela Organização 
Mundial de Saúde para estimular o envolvimento do paciente no cuidado1. Entende-se que o 
cuidado centrado no paciente e em sua família está relacionado à capacidade que os profissionais 
possuem em dar respostas às necessidades de cada núcleo familiar. Objetivo: Levantar o 
conhecimento da equipe de saúde quanto ao envolvimento do paciente na segurança do cuidado. 
Método: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado em um hospital público do Distrito 
Federal, em setembro de 2018, com profissionais de saúde. Os dados foram obtidos por meio de 
entrevistas individuais e analisados com auxílio do software Iramuteq. CAAE nº 
88474218.6.0000.0030, parecer nº 2.745.812. Resultados: Participaram do estudo 34 profissionais 
com idade entre 27 e 61 anos + 38 anos. O tempo de formado foi de 5 a 23 anos e o tempo de 
trabalho na instituição variou de 6 meses a 16 anos. A percepção dos profissionais de saúde sobre 
o envolvimento do paciente é limitada e os relatos apresentaram nuances de que existe um 
movimento de transição entre o modelo centrado no profissional para o centrado no paciente. A 
análise da nuvem de palavras mostrou com maior frequência as palavras ‘não’, ‘paciente’ e ‘gente’, 
desvelando que o envolvimento do paciente no cuidado não acontece na prática diária dos 
profissionais de saúde, mas entendem que a responsabilidade para o engajamento depende do 
interesse institucional, profissional e do próprio paciente. Conclusão: O estudo traz indicadores 
qualitativos que subsidiam políticas de educação em serviço e em saúde, destacando a 
responsabilidade do profissional em desenvolver a autonomia do paciente para a participação no 
cuidado. Há necessidade de qualificar os profissionais de saúde para que o engajamento do paciente 
no cuidado seja mais frequente e incisivo, contribuindo para a obtenção de melhores resultados 
assistenciais. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Participação do Paciente; Conhecimento. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 43 – MAPEAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 
MÓVEL: CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA EM SAÚDE 
 
Eric Rosa Pereira1, Priscilla Valladares Broca2, Alexandre Barbosa de Oliveira3, Ronilson Golçalves 
Rocha4, Natália da Conceição Andrade Monteiro5, Graciele Oroski Paes6 

 
Introdução: Atendimento pré-hospitalar é definido como a assistência prestada em um primeiro 
nível de atenção aos portadores de quadros agudos, de natureza clínica, obstétrica, traumática ou 
psiquiátrica, quando ocorrem fora do ambiente hospitalar1. Devido a dinâmica do atendimento e o 
ambiente do cuidado, os pacientes estão expostos a incidentes em saúde decorrente do processo 
de cuidar Objetivos: Mapear os incidentes relacionados ao cuidado em saúde no atendimento pré-
hospitalar móvel terrestre; caracterizar os incidentes mapeados relacionados ao cuidado em saúde 
no atendimento pré-hospitalar móvel terrestre; propor estratégias voltadas para a redução dos 
incidentes com base nos resultados encontrados. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
prospectivo, com uso de abordagem quantitativa. Os dados foram coletados através de instrumento 
de observação e posteriormente tratados no Epi Info™ e Statistical Package for Social Science (SPSS). 
O trabalho foi aprovado no comitê de ética e pesquisa com o registro de número 
90494818.1.0000.5238. Resultados: Observou-se uma maior frequência de incidentes nas 
categorias administração clínica, documentação e medicação/fluidos intravenosos. Já no que se 
refere a acidentes do paciente-quedas, não foi computado incidentes durante a pesquisa. 
Conclusão: Existe uma necessidade de treinamento profissional para a equipe de atendimento pré-
hospitalar, em especial para o uso adequado de instrumentos de registro, como os check lists. É 
urgente que se discuta a temática de segurança nestes serviços a fim de minimizar os incidentes em 
saúde. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Ambulâncias; Serviços Médicos de Emergência. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
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Trabalho 44 – INCIDENTES, FATORES CONTRIBUINTES E AÇÕES DE MELHORIA À SEGURANÇA DA 
CRIANÇA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 
Érika da Silva Bandeira1, Fádua Emanuelle Lopes de Oliveira2, Roberta Meneses Oliveira3, Paulo 
César de Almeida4 
 
Introdução: Os incidentes são considerados eventos que podem resultar, ou resultaram em dano 
desnecessário ao paciente1. Na Atenção Primária à Saúde, os incidentes que atingem as crianças 
estão relacionados à procedimentos, diagnóstico e avaliação da equipe multiprofissional2. 
Objetivo: Verificar como os profissionais de saúde (re)conhecem os incidentes, seus fatores 
contribuintes e as ações de melhoria à segurança da criança, na Atenção Primária à Saúde. 
Método: Estudo descritivo, qualitativo, conduzido entre setembro de 2017 e janeiro de 2018, 
em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde, de Fortaleza, Ceará. Contou-se com a 
participação de cinco enfermeiros e quatro cirurgiões-dentistas. Esses foram submetidos à 
entrevista semiestruturada sobre suas percepções acerca dos incidentes na assistência à criança. 
Para análise dos dados, adotou-se a técnica de análise de conteúdo categorial temática de 
Bardin. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 
Ceará (CAAE: 69260117.3.0000.5534). Resultados: Os discursos evidenciados resultaram em 33 
unidades de contexto, distribuídas em quatro categorias, cujo conteúdo aborda: definições 
atribuídas ao conceito incidente de segurança; circunstâncias e ambientes envolvidos na 
ocorrência dos incidentes; fatores contribuintes aos incidentes de segurança e; ações de 
melhoria para reduzir os incidentes às crianças, na Atenção Primária à Saúde. Nesse contexto, 
apesar dos profissionais expressarem dificuldade em definir incidente de segurança, suas falas 
associaram os incidentes com os cuidados prestados às crianças nas salas de vacina e medicação. 
A comunicação ineficaz, a falta de recursos e a sobrecarga de trabalho foram os fatores 
contribuintes mais discutidos. Dentre as ações de melhoria, foram sugeridas mudanças 
direcionadas ao acolhimento, gerenciamento organizacional, comunicação efetiva e educação 
permanente. Conclusão: Os profissionais (re)conhecem os incidentes como eventos potenciais 
de danos às crianças, causados por fatores organizacionais e humanos. Sugere-se que ações de 
melhoria sejam desenvolvidas ao fortalecimento e sustentabilidade da segurança do paciente 
pediátrico. 
 
Descritores: Criança; Atenção Primária à Saúde; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 45 – DOIS ANOS DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM CLÍNICA DE NEFROLOGIA 
NO INTERIOR DE SÃO PAULO: MELHORIAS E DESAFIOS 
 
Eruska Duarte Pereira Cortez1, Sheilla Siedler Tavares2, Poliana dos Santos Freitas3 

 
Introdução: A Segurança do Paciente é um dos elementos essenciais para a melhoria da qualidade 
dos serviços de saúde. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é a instância do serviço de saúde 
criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente 1. As 
unidades de hemodiálise são locais suscetíveis a ocorrências de eventos adversos, pois 
apresentam vários fatores de risco, como procedimentos invasivos, utilização de equipamentos 
complexos, pacientes críticos, alta rotatividade de pacientes e administração de medicamentos, 
potencialmente perigosos como a heparina2. Objetivo: Descrever a experiência de dois anos de 
implantação do NSP no Instituto de Hemodiálise de Sorocaba. Métodos: Relato de experiência 
com dados eletrônicos retrospectivos de 2017 e 2018, sobre os indicadores: identificação do 
paciente versus identificação adequada do dialisador e Educação Continuada (EC), sobre a 
higienização das mãos, versus consumo de sabonete. Resultados: Nos meses de fevereiro/2017, 
maio/2017 e fevereiro/2018 houve treinamentos sobre identificação do paciente versus 
identificação do dialisador.com a participação em média de 35 profissionais. Em 2017 houveram 
dois eventos adversos (EA) de troca de dialisadores. Após a implantação do NSP com o foco nesses 
treinamentos não houve EA, inclusive em 2018. Ocorreram EC relacionados à higienização das 
mãos, sendo um em 2017 e dois em 2018. Referente à higienização das mãos, nota-se aumento 
no consumo de sabonete de 38 pumps para 60 pumps nos meses de fevereiro e maio de 2017 e 
março de 2018, foram os períodos de treinamentos oferecidos pela Educação Continuada da 
Instituição sobre a temática. Em relação a identificação dos pacientes, em novembro/2018 
receberam EC e folders explicativos. Conclusão: Considera-se avanços relevantes após a 
implementação do NSP, referentes a segurança do paciente em diálise, logo, como desafio, 
impulsiona os profissionais e pacientes na ampliação das atividades do núcleo. 
 
Descritores: Diálise Renal; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
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Trabalho 46 – RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS VIVÊNCIAS NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CULTURA 
SEGURA PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
 
Eveline do Amaral Antonello¹, Vanderleia Teles Ferreira², Amanda Schneider Weissheimer³, 
Fernanda Stock da Silva4, Katia dos Santos Contreiro5, Leonardo Londero Orsolin6 
 
Introdução: A cultura de segurança valoriza o produto de valores, atitudes, percepções, 
competências e padrões de comportamento, motivando o compromisso e estilo quanto as questões 
do paciente em uma organização de saúde. Essa cultura é entendida em ambientes com 
comunicação motivada na confiança, percepções compartilhadas sobre a importância da segurança 
do paciente e eficácia de medidas preventivas¹. Objetivo: Orientar os enfermeiros acerca do tema 
segurança do paciente, qualificando e intensificando a mudança de hábitos a fim de minimizar 
eventos adversos. Método: Relato de experiência, utilizando o método do Arco da Problematização 
em atividades desenvolvidas com os profissionais da enfermagem, inseridos no contexto de um 
hospital privado em Santa Maria, de março a dezembro de 2018. O Arco de Maguerez, base para a 
aplicação da Metodologia da Problematização, caracteriza-se em etapas, mobilizadoras de 
diferentes habilidades intelectuais dos integrantes, dispondo de esforços visando, desenvolver 
sistematicamente sua orientação básica, para alcançar os resultados educativos almejados². 
Resultados: Os enfermeiros percebem e identificam a exposição dos pacientes, sendo alvo de 
atenção. Com isso, salienta-se a identificação participada, que é considerada um marco para a 
afirmação da cultura de segurança. Gerenciar riscos para o paciente não sofrer danos é de suma 
importância, considerado um dinamizador das suas atividades no processo de trabalho, como 
também identificar fatores potenciais e fragilidades nos processos que contribuem para a 
ocorrência de incidentes. Evidencia-se, neste contexto, a aplicação sistêmica e contínua de políticas, 
procedimentos e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a 
segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional¹. 
Conclusões: Demonstra-se a necessidade de possibilitar discussões contínuas sobre o assunto, a fim 
de melhorar as falhas existentes na Instituição, relacionadas à segurança do paciente e eventos 
adversos que venham a ocorrer. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Pesquisa em Enfermagem; Controle de Infecções. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 47 – ADESÃO A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM UMA UTI 
NEONATAL 
 
Eveline do Amaral Antonello¹, Vanderleia Teles Ferreira², Amanda Schneider Weissheimer³, 
Fernanda Stock da Silva4, Katia dos Santos Contreiro5, Leonardo Londero Orsolin6 
 
Introdução: Infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS), são causadas por microrganismos 
de diversos sítios, de um paciente, entre pacientes e entre esses e a assistência, onde as mãos dos 
profissionais são fonte e veículo de transmissão1. 15% dos pacientes, recebem o diagnóstico de 
IRAS durante a internação e aumenta para 18% quando analisados a prevalência em hospitais 
públicos. Podendo ser adquirida após a admissão, durante internação ou após alta hospitalar. Em 
UTI Neonatal, recém-nascidos graves, além da imaturidade fisiológica, apresentam exposição 
ambiental aos fatores de risco para IRAS. A mortalidade neonatal, representa 60% dos índices de 
mortalidade infantil, e a sepse é uma das principais causas2. Práticas simples de higienização das 
mãos (HM), podem ser adotadas como proposta da redução desses índices. Objetivo: Avaliar a 
adesão dos profissionais de saúde quanto à higienização das mãos em serviços de uma UTI 
neonatal. Método: Documental descritiva, abordagem quantitativa, embasamento de um 
instrumento em forma de “checklist”. O local foi a Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) de um Hospital Referência para Região Central do Estado do RS. Passou pela aprovação 
institucional e posterior pela aprovação do CEP, sob CAAE: 61165116.4.0000.5346. Resultados: 
1096 observações de HM, 607 (55,4%) com adesão de água e sabão/fricção com álcool. Água e 
sabão foi de 504 (83%) e fricção com álcool foi 103 (17%), maior adesão com água e sabão, nos 
momentos/indicação 1 (Antes do paciente), 4 (Após o paciente). Maior adesão com álcool nos 
momentos/indicação 1 (Antes do paciente). Com relação à ação de HM: fonoaudiólogos com a 
taxa mais elevada 93,75%, enfermeiros obtiveram 57,68% e técnicos de enfermagem 49,44%. 
Conclusões: O gerenciamento do enfermeiro é fundamental, juntamente com a SCIH devem 
promover reflexão da equipe interdisciplinar para com a HM em prol de uma melhor segurança 
dos RN, e na prevenção de IRAS. 
 
Descritores: Desinfecção das Mãos; Pesquisa em Enfermagem; Controle de Infecções. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 48 – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E A SEGURANÇA DO PACIENTE SUBMETIDO A 
EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Fabiana Zerbieri Martins1, Katia Bottega Moraes2 

 

Introdução: Diante do constante progresso tecnológico e da complexidade nos cuidados em saúde, 
ocorre a necessidade de o enfermeiro aprimorar continuamente seus conhecimentos e habilidades. 
Nos cuidados aos pacientes neurológicos em ambiente de Terapia Intensiva a Enfermagem 
necessita manter vigilância constante, manutenção adequada da monitorização contínua e 
cuidados diretos e indiretos inerentes à atividade assistencial propriamente dita, visando a 
prevenção e diagnóstico precoce de eventos que podem desencadear lesões cerebrais secundárias 
ou agravar existentes1. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi relatar os cuidados de enfermagem 
em Terapia Intensiva junto ao paciente submetido à embolização cerebral. Método: Utilizou-se o 
método de relato de experiência. Resultados: A embolização cerebral visa impedir a continuidade 
da irrigação sanguínea em áreas que se tornou inadequada devido à aneurismas cerebrais, 
hemangiomas, fístulas, malformações arteriovenosas e tumores intracranianos. Os principais 
cuidados compreendem: preparo do box para admissão considerando o perfil clínico do paciente, 
técnica anestésica e cirúrgica, intercorrências transoperatórias, transferência de cuidado entre 
enfermeiras abrangendo as condições hemodinâmicas e ventilatórias, presença de tubos, sondas, 
drenos, catéteres venosos, arteriais e peridurais e verificação de sistema de gases funcionante. Na 
avaliação inicial na admissão do paciente considera-se: a adequada monitorização 
multiparamétrica, o padrão ventilatório e hemodinâmico, glicemia, curva térmica, controle 
adequado da dor, avaliação do padrão neurológico, cuidados com ferida operatória, alinhamento 
corporal, prevenção de lesões por pressão e cuidados para prevenção de isquemia cerebral tardia 
(balanço hídrico, avaliação de níveis séricos de sódio e potássio, controle rigoroso de pressão 
arterial) 2. Conclusões: A aplicação da Escala de Coma de Glasgow nos pacientes neurológicos é 
considerada a maneira mais simples e efetiva de avaliação do nível de consciência, seriada e 
organizada2. Intercorrências após esse procedimento são pouco frequentes, todavia a assistência 
de enfermagem adequada e precisa é essencial para a segurança e a efetividade das ações no 
cuidado ao paciente submetido à embolização cerebral. 
 
Descritores: Enfermagem; Embolização Terapêutica; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Enfermeira assistencial na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da 
Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Membro do 
Núcleo de Estudos sobre Gestão em Enfermagem – NEGE-UFRGS. E-mail: fzmartins@hcpa.edu.br 
2 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Enfermeira Chefe da Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). E-mail: kbottega@hcpa.edu.br 
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Trabalho 49 – O USO DO DISPENSÁRIO ELETRÔNICO DE MEDICAMENTOS EM UMA UNIDADE DE 
AMBIENTE PROTEGIDO 
 
Fabrine Drescher Machado1, Carolina Caon Oliveira2, Kátia Kosciuk Lima3, Liselena Carvalho4, Raquel 
Dambros Pereira5 
 
Introdução: O processo de medicação é composto por etapas que envolvem a atuação de diferentes 
profissionais de saúde. Inicia-se o processo com a prescrição médica, seguida pela validação 
farmacêutica, o aprazamento da prescrição pela enfermagem, a dispensação, o preparo da 
medicação e por fim, a administração e o registro pela enfermagem. Para que esta sequência tenha 
êxito, são necessárias estratégias e uso de tecnologias com objetivo de tornar o processo seguro e 
menos suscetível a erros. Objetivo: Relatar experiência em uma unidade de ambiente protegido 
sobre o uso do dispensário eletrônico de medicamentos. Método: Relato de experiência. Resultado: 
Os dispensários eletrônicos são armários informatizados para armazenamento e dispensação de 
medicamentos que disponibiliza os mesmos na área assistencial com controle e rastreabilidade. 
Através da sua integração com o aplicativo de gestão hospitalar, o dispensário sinaliza sempre que 
um quase erro relacionado à retirada da medicação ou a dose incompleta acontece, travando a tela 
de leitura do código de barras. Ademais, o acesso aos medicamentos é limitado, somente 
funcionários autorizados e com registro de biometria podem acessá-lo. A implantação do 
equipamento trouxe benefícios operacionais, clínicos e financeiros. Seus resultados foram 
percebidos pela equipe como barreira de segurança, redução no desperdício de medicações e na 
otimização do tempo de assistência. Sua interface amigável possibilitou rápido treinamento e 
adaptação dos funcionários. Como ponto negativo, a equipe aponta o “delay” entre o momento da 
prescrição e a liberação no equipamento, que em certas situações pode atrasar a administração da 
medicação. Conclusão: A tecnologia deve servir como aliada nos processos de enfermagem. 
Contudo, mesmo com todos os benefícios do dispensário eletrônico, a equipe de enfermagem é a 
principal barreira para evitar erros relacionados ao uso de medicamentos. A leitura e interpretação 
da prescrição médica são elementos fundamentais para a segurança do cuidado. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Medicamentos; Dispensário de Medicamentos.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Institute for Safe Medication Practices (ISMP). Guidance on the interdisciplinar safe use of 
automated dispensing cabinets. 2008. Disponível em: 
https://www.ismp.org/sites/default/files/attachments/2018-03/ISMP02BADC%20Guidelines-070 
6%20_6_.pdf  
_____________________________________ 
1 Enfermeira assistencial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E-mail: fdmachado@hcpa.edu.br 
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Trabalho 50 – SEGURANÇA DO PACIENTE: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ENTRE ACADÊMICOS DE 
MEDICINA 
 
Fernanda Leticia Frates Cauduro1, Rodrigo Francisco de Jesus2, Cláudia Prado3, Márcia Silveira Ney4 
 
Objetivo: Avaliar o aprendizado da Meta 1- Identificação do paciente e Meta 5-Higienização de 
mãos, entre acadêmicos de medicina. Método: Estudo quantitativo, descritivo e transversal. 
Utilizou-se o Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) que emprega cenários e pacientes 
padronizados, examinadores qualificados e uma lista de verificação para a avaliação de 
desempenho1. O local foi uma Universidade Privada da cidade do Rio de Janeiro. Os participantes 
(n=77) eram acadêmicos do primeiro ano de medicina pertencentes à Unidade Barra (turma A; 
n=39) e Unidade Caxias (turma B; n=38). Os resultados obtidos a partir das listas de verificação 
foram inseridos em planilha do Excel® e analisados por meio de estatística descritiva. A avaliação 
ocorreu entre agosto e setembro de 2017. O estudo seguiu os preceitos éticos sendo aprovado pelo 
parecer 2.286.108. Resultados: Para a Meta 1, o instrumento de avaliação continha as afirmativas 
“checou o nome do paciente (simulado) no prontuário” e “conferiu a pulseira de identificação”. Para 
o primeiro item, 33% dos alunos da Unidade Barra atenderam ao requisito, ao passo que da Unidade 
Caxias apenas 16%. Para a avaliação da Meta 5, o instrumento continha 16 itens e foi elaborado 
segundo recomendações do Protocolo da ANVISA2. No grupo da Unidade Barra, dois itens foram 
realizados pelos 39 acadêmicos: “realizou a técnica de HM” e “removeu os adornos”. O menor 
desempenho foi observado para o item “enxaguou as mãos no sentido dorso – punho” (55%). Na 
Unidade Caxias, não houve totalidade de acerto para nenhum item avaliado. Os maiores percentuais 
foram para itens relativos a “realizou a técnica de HM” e “realizou a higiene da palma, dorso e entre 
dedos” (94%) e o menor para “esfregou os punhos” (27%). Conclusão: A avaliação permitiu que 
docentes identificassem as habilidades com necessidade de reforço teóricoprático para a 
consolidação da aprendizagem das Metas 1 e 5. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Avaliação Educacional; Educação Médica. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Amaral, FTV; Troncon, LEA. Participação de estudantes de medicina como avaliadores em exame 
estruturado de habilidades clínicas (OSCE). RevBrasEducMed, v. 31, n. 1, p. 81-9, 2007.  
2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA. Segurança do paciente: higienização das 
mãos. 2008. 
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2 Mestre em Enfermagem. Doutorando em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento 
em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Professor na Universidade do 
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3 Doutora em Ciências (EEUSP). Professora titular no Departamento de Orientação Profissional da EEUSP.  
4 Doutora em Saúde Coletiva. Médica. Professora na UNIGRANRIO. 
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Trabalho 51 – SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA PRÁTICAS SEGURAS NA ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 
Ana Luísa Petersen Cogo1, Andrea de Mello Pereira da Cruz2, Elisabeth de Fátima da Silva Lopes3, 
Fernanda Rosa Indriunas Perdomini2, Giovana Ely Flores2, Liege Machado Brum2 
 
Introdução: A técnica da simulação realística se apresenta como a possibilidade de aproximar as 
ações de educação permanente em saúde com a realidade vivida pelos profissionais de 
enfermagem, considerando os erros no preparo e administração de medicamentos não como fatos 
isolados, mas como multifatoriais necessitando uma análise ampliada1,2. Objetivo: Descrever a 
utilização da metodologia da simulação realística com foco na administração segura de 
medicamentos junto a equipes de Enfermagem. Metodologia: Relato de experiência desenvolvido 
em Hospital Universitário da região sul do Brasil. A ocorrência de eventos adversos relacionados ao 
preparo e administração de medicamentos indicou a importância da implantação de novas 
abordagens de educação em serviço. Primeiramente, foi realizada uma enquete com as equipes de 
enfermagem que indicaram como fator crítico a leitura e interpretação da prescrição médica. A 
seguir a construção dos cenários foi baseada em eventos adversos relacionados a esse tema. A 
validação dos mesmos contou com grupo de educadores, farmacêuticos e profissionais de 
enfermagem. Resultados: O objetivo dos cenários foi identificar as etapas de leitura e interpretação 
da prescrição médica, a busca de recursos para esclarecimento de dúvidas. Os 32 cenários 
ocorreram nos laboratórios de ensino da Instituição e salas de aula para debriefing, contando com 
paciente padronizado e materiais hospitalares que garantiam a fidelidade. Participaram 187 
técnicos de enfermagem e enfermeiros de unidades de internação clínica, cirúrgica e pediátrica, 
tendo de quatro a dez participantes em cada atividade, os quais eram da mesma unidade. 
Conclusão: O emprego da técnica de simulação realística possibilitou problematizar situações do 
cotidiano do trabalho, a partir dos conhecimentos prévios dos trabalhadores, bem como, contribui 
para análise das práticas assistenciais identificando oportunidades de melhorias para o 
desenvolvimento de uma assistência segura ao paciente.  
 
Descritores: Educação em Enfermagem; Treinamento Baseado em Simulação; Segurança do 
Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. World Health Organization (CH). Geneva: WHO; c2018 [cited 2018 Jun 08]. Patient Safety: global 
launch of WHO's third global patient safety challenge - medication without harm; [about 1 scree]. 
Available from: http://www.who.int/patientsafety/policies/global-launch-medication-without-
harm-Bonn/en/.  
2. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política de educação e desenvolvimento para o 
SUS: caminhos para a educação permanente: pólos de educação permanente em saúde. Brasília 
(DF): Ministério da Saúde; 2004 [citado 2018 jun 08]. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica2_vpdf.pdf. 
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1 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Associada.  
2 Enfermeira, Mestre em Enfermagem.  
3 Pedagoga, Doutora em Educação. Instituição de origem: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade 
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Trabalho 52 – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: GERENCIAMENTO DA 
QUALIDADE NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 
 
Gilciane Bolzan Wansing1, Jaqueline Castilho2 
 
Introdução: As organizações hospitalares estão cada vez mais buscando sistemáticas para melhorar 
a qualidade na prestação dos seus serviços e a acreditação hospitalar, junto com a sistematização 
da assistência de enfermagem são instrumentos para gerenciar os cuidados do paciente com 
qualificação e segurança. Objetivo: Analisar quais as implicações da sistematização da assistência 
de enfermagem no gerenciamento da qualidade diante de uma acreditação hospitalar. Método: 
Pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e com objetivo exploratório, através das bases 
de dados Scientific Electronic Library On Line (Scielo) e Centro Latino-Americano e Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). O período de publicação foi de 2008 a 2018. A 
pesquisa se deu nos meses de setembro e outubro de 2018. Resultados: Foram 32 artigos 
selecionados. Destes 8 foram excluídos por repetição ou ao não enquadramento dentro da 
temática, ficando o total de 24 produções. A partir da leitura do material observou-se a necessidade 
de separar em duas categorias os assuntos encontrados: Sistematização da Assistência de 
Enfermagem como meio de qualidade na área hospitalar e Importância da Acreditação Hospitalar 
na qualidade do trabalho de enfermagem. Conclusão: Os resultados desse estudo permitiram 
reconhecer a importância desse cenário na busca da qualidade da assistência, além de identificar 
que a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem tem uma relação 
muito estreita com a acreditação hospitalar.  
 
Descritores: Processo de Enfermagem; Qualidade; Acreditação Hospitalar. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Oliveira LM, Evangelista RA. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): excelência no 
cuidado. Revista do Núcleo Interdisciplinar de pesquisa e extensão. Perquirere. Patos de Minas: 
UNICAMP, n. 7. Vol. 1:83-88, ago. 2010.  
2. Conceição VMD et al. A gestão da qualidade e a sistematização da assistência de enfermagem: 
uma revisão sobre sistemas de informação. R. Enferm. Cent. O. Min. 2012 Jan/Abr;2(1):124-133.  
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Unyleya, Distrito Federal/BR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 174 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 53 – ATITUDES DE SEGURANÇA: QUAL A RELAÇÃO COM TEMPO DE EXPERIÊNCIA, 

ADEQUAÇÃO DE RECURSOS E INTENÇÃO DE DEIXAR O TRABALHO? 

 
Gisele Hespanhol Dorigan1, Edinêis de Brito Guirardello2, Damaris Ferreira Piffer Mingato3 

Introdução: Os profissionais de enfermagem desempenham um papel fundamental na experiência 

do paciente e por serem os maiores provedores de cuidados diretos aos pacientes e familiares, têm 

a perspectiva em primeira mão da cultura de segurança em seu ambiente de trabalho1. Objetivo: 

Avaliar a percepção dos profissionais de enfermagem quanto às atitudes de segurança e explorar a 

relação com as variáveis adequação da equipe e de recursos materiais, tempo de experiência e 

intenção de deixar o emprego. Método: Estudo descritivo e transversal, em hospital de ensino 

quaternário no interior do Estado de São Paulo. Para coleta utilizou-se o Safety Attitudes 

Questionnaire – Short form 2006 e variáveis de caracterização da amostra. Esta pesquisa foi 

aprovada sob o parecer CAAE nº 23153313.5.0000.5404. Resultados: Participaram 262 

profissionais, sendo 98 (37,4%) enfermeiros e 164 (62,6%) técnicos de enfermagem. As correlações 

entre as variáveis foram fracas, o tempo de experiência foi negativamente correlacionado à 

percepção da gerência na unidade e no hospital, clima de segurança, condições de trabalho e 

adoção de comportamentos seguros. A intenção em deixar o trabalho foi negativamente 

correlacionada ao clima de trabalho em equipe, satisfação no trabalho e comportamentos seguros. 

O número de profissionais adequados à assistência influenciou significativamente as atitudes de 

segurança, exceto em relação à percepção do estresse e às condições de trabalho. Conclusão: 

Relataram percepção positiva para os domínios satisfação no trabalho, comportamento seguro e 

percepção do estresse. Quanto maior o tempo de experiência, mais negativa a avaliação do clima 

de segurança, das condições de trabalho, da percepção de comportamentos seguros e da percepção 

da gerência. Quanto maior a intenção de deixar o trabalho, mais negativa a avaliação do clima de 

trabalho em equipe, da satisfação no trabalho e da adoção de comportamentos seguros na prática 

clínica.  

Descritores: Segurança do Paciente; Cultura Organizacional; Enfermagem. 

Eixo: Profissionais. 

 
Referências:   
1. Abrahamson K, Hass ZMS, Morgan K, Fulton B, Ramanujam R. The relationship between nurse-

reported safety culture and the patient experience. J Nurs Adm 2016; 46(12):662-8. Doi: 

10.1097/NNA.0000000000000423.  
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Trabalho 54 – CLIMA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM HOSPITAIS PÚBLICOS BRASILEIROS: 
PERSPECTIVAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E MÉDICA 
 
Marcia Raquel Panunto Dias Cunha1, Gisele Hespanhol Dorigan2, Edinêis de Brito Guirardello3 

 
Introdução: A cultura de segurança é um dos pilares para o gerenciamento de organizações 
sustentáveis, e por meio de atitudes e estrutura organizacional permitem ações e percepções 
apropriadas para o oferecimento de um cuidado mais seguro. Uma das formas de mensurá-la é por 
meio da avaliação do clima, uma vez que fornece uma medida temporal da cultura, a partir da 
percepção dos profissionais em relação aos comportamentos e ações que priorizam a segurança em 
seu ambiente de trabalho1. Objetivos: Avaliar o clima de segurança do paciente e verificar se difere 
entre as instituições e equipe de enfermagem e médica. Métodos: Estudo descritivo, transversal, 
de abordagem quantitativa, desenvolvido em duas instituições hospitalares públicas de ensino do 
Estado de São Paulo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer de número 
1.511.805. Para a coleta de dados foi utilizada a versão brasileira do Patient Safety Climate in 
Healthcare Organizations2, aplicada aos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de 
enfermagem e médicos. Para a análise, estimou-se a porcentagem de respostas problemáticas (PRP) 
e, para comparação entre as instituições e categorias profissionais, realizou-se o teste de Mann-
Whitney. Resultados: O clima de segurança do paciente apresentou PRP média de 34,5% no hospital 
1 e de 20,6% no hospital 2. De maneira geral, instituição 2 apontou melhores resultados sobre o 
clima de segurança. A equipe de enfermagem observa o clima de segurança como melhor, quando 
comparado à equipe médica nas duas instituições. Conclusão: A avaliação do clima de segurança 
nas duas instituições registrou taxas elevadas de PRP, indicando que o hospital com certificação de 
qualidade mostrou um clima mais positivo. A equipe de enfermagem destacou uma percepção mais 
positiva do clima, quando comparada à equipe médica. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Cultura Organizacional. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Schwatka NV, Hecker S, Goldenhar LM. Defining and measuring safety climate: a review of the 
construction industry literature. Ann Occup Hyg. 2016; 60(5): 537-50.  
2. Cunha MRPD, Guirardello EB. Patient safety climate in healthcare organizations: tradução e 
adaptação para a cultura brasileira. Rev. Gaúcha Enferm. 2018; 39:e20180010. 
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Trabalho 55 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SEGURANÇA DO PACIENTE: O RELATO DE UMA 
TRAJETÓRIA EM UMA FILIAL EBSERH 
 
Helita Farias Abreu Tanajura¹, Ana Gabriela Lima Bispo de Victa², Lorena Pastor Ramos³, Lívia 
Paraguai Cunha4, Ângela Ribeiro dos Santos5 

 
Introdução: Na rede de hospitais universitários brasileiros da EBSERH¹ (Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares), o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia² (NHE) está vinculado ao Setor de 
Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente (SVSP), o qual é responsável pelas ações de gestão, 
implantação, implementação e monitoramento das medidas de Segurança do Paciente desta rede. 
O NHE é responsável por executar as ações da vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar. 
Objetivo: Relatar a experiência das ações do NHE, vinculadas à Segurança do Paciente, em uma filial 
da EBSERH no Nordeste brasileiro. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, desde a 
implantação até o momento vigente da atuação do NHE, que se articula na rede de cuidados em 
prol da segurança do paciente da referida filial. Resultados e discussão: Implantado em Jan/2016, 
as principais ações do NHE são: busca ativa de óbitos; notificação e investigação das doenças, 
agravos e óbitos fetais, infantis, maternos e de mulher em idade fértil; articulação intersetorial. No 
software interno de gestão de risco de Segurança do Paciente, o Vigihosp, as notificações do NHE 
são as mais numerosas: 32,1%(2015); 42,5%(2016); 71,4%(2017); 66,2%(2018). Estas porcentagens 
sugerem uma melhora da capilaridade e do reconhecimento da importância do NHE; e a redução 
das subnotificações. A queda dos valores de 2018 está vinculada a redução de quase 50% do número 
de leitos de internação da filial. Conclusões: A inserção do NHE no serviço de Segurança do Paciente 
tem contribuído para a prevenção dos eventos adversos, atuando em parceria com setores que tem 
ação direita neste eixo temático. Além disso, ocorre a condução integrada de situações que são 
transversais à Qualidade/Gestão de Risco, Vigilância Epidemiológica e Controle de Infecção. A 
Epidemiologia hospitalar tem se tornado um importante aliado na Segurança do Paciente, atuando 
na prevenção, redução e monitoramento dos eventos adversos nos hospitais universitários.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Vigilância Epidemiológica; Notificação Compulsória. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH). Diretriz para Implantação dos Núcleos e 
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Trabalho 56 – ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO OBSERVACIONAL DE PASSAGEM DE 
PLANTÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
 
Jaquelyne Bernard da Silva1, Maria Cristina Soares Rodrigues2, Francino Machado de Azevedo 
Filho3  
 
Introdução: A passagem de plantão é o período em que a equipe de enfermagem se reúne para 
trocar informações durante a passagem de turno. Pode ser estabelecida como um método de 
comunicação para garantir a sequência rápida de informações relacionadas ao trabalho1. A 
comunicação é uma ferramenta essencial para o trabalho da equipe de enfermagem, sendo 
imprescindível para qualificar a assistência, dado que as informações atualizadas são a base para 
os processos de decisão, para as intervenções de enfermagem, promovendo a continuidade no 
cuidado e a segurança do paciente2. Objetivo: Adaptar e validar um instrumento de observação 
de passagem de plantão de enfermagem no contexto de cuidados em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) adulto. Método: Estudo metodológico realizado em quatro etapas: adaptação do 
instrumento inicialmente individual pelas pesquisadoras; adaptação do instrumento em grupo, 
por pesquisadores independentes; validação de conteúdo e aparente dos itens por um comitê de 
juízes composto por cinco especialistas na área de UTI e segurança do paciente; e apreciação e 
realização de alterações nos tópicos propostos de acordo com as sugestões dos juízes. Para avaliar 
o grau de concordância foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Pesquisa aprovada 
sob o parecer número 3.106.422/2018. Resultados: O IVC geral foi de 0,99, representando boa 
concordância na análise dos juízes sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens. 
Conclusões: O processo de adaptação produziu um instrumento observacional válido, que poderá 
ser aplicado em pesquisas em âmbito nacional, que objetivem compreender a modalidade de 
passagem de plantão da equipe de enfermagem em diferentes UTIs adulto brasileiras, com 
possibilidade de apontar à necessária revisão da cultura assistencial no serviço para a melhoria da 
qualidade e o cuidado seguro na transição de turnos. 
 
Descritores: Estudos de Validação; Unidades de Terapia Intensiva; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Gonçalves MI, Rocha PK, Anders JC, Kusahara DM, Tomazoni A. Comunicação e segurança do 
paciente na passagem de plantão em unidades de cuidados intensivos neonatais. Texto Contexto 
Enferm. 2016;25(1):2-8.  
2. Silva MR, Rodovalho APN, Alves LR, Camelo SHH, Laus AM, Chaves LDP. Passagem de plantão 
em enfermagem hospitalar: uma revisão integrativa. CuidArte enferm. 2017;11(1):122-30. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade de Brasília. E-mail: 
jaquelynebernard@hotmail.com 
2 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Docente Associado do Departamento de Enfermagem da 
Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília.  
3 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Docente da Universidade Estadual de Goiás. 
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Trabalho 57 – TRAJETÓRIA DO GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA EM SEGURANÇA DO 
PACIENTE 
 
Ana Laura Olsefer Rotta1, Jéssica de Borba Sparremberger Vitt2, Amanda Pestana da Silva3, Maria 
Carolina Oliveira Maciel4, Vitor Peña Prazido Rosa5, Janete de Souza Urbanetto6 
 
Introdução: A Segurança do Paciente é um componente fundamental para a qualidade da 
assistência à saúde¹. A criação e sustentação de grupos de pesquisa tem corroborado com objetivos 
do Programa Nacional de Segurança do Paciente de produzir, difundir conhecimentos e fomentar a 
inclusão do tema Segurança do Paciente no ensino na área da saúde². Objetivo: Relatar a trajetória 
do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Segurança do Paciente (GIPESP) da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Método: Relato de experiência do GIPESP da Escola de 
Ciências da Saúde da PUCRS, Porto Alegre/RS. Resultados: o GIPESP foi criado em 2013 e atua em 
parceria com outros grupos de pesquisa. Seus integrantes possuem diferentes níveis de formação 
(professores e estudantes de graduação/pós-graduação e profissionais da área da saúde ou áreas 
afins). Dentre os temas pesquisados, destaca-se: cultura de segurança do paciente, quedas, 
complicações da terapia intravenosa, com ênfase em flebites e sepse. Ainda, estudos 
correlacionados com ênfase na saúde do trabalhador e de estudantes de enfermagem, inteligência 
artificial e simulação realística. As atividades ocorrem conforme demandas de cada pesquisa e 
encontros de planejamento, desenvolvimento e avaliação acontecem semanalmente. Os resultados 
são apresentados em eventos e publicações de artigos em periódicos nacionais e internacionais. 
Destaca-se a parceria do GIPESP com o hospital de ensino da PUCRS e duas Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, por meio da criação e/ou atualização de protocolos e indicadores 
assistenciais. A pesquisa da Cultura de Segurança do Paciente gera o indicador respectivo para o 
hospital. Conclusões: As ações de pesquisa e/ou desenvolvimento técnico geradas no GIPESP se 
vinculam ao cotidiano da graduação/pós-graduação e a realidade da atenção em saúde. Esta 
modalidade assumida pelo grupo tem sido uma experiência de alto valor para professores, 
estudantes e profissionais, oportunizando reflexão e fundamentos para a prática segura em saúde. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Pesquisa; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Sorra J, Famolaro T, Dyer N, et al. Hospital survey on patient safety culture. Rockville (US): Agency 
for Healthcare Researchand Quality. 2009.  
2. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP). Diário Oficial da União. [Acesso em 2019 jan 08]. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html>. 
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1 Acadêmica de Enfermagem do 7º nível do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Ciências da 
Saúde (ECS) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista de Iniciação 
Científica/FAPERGS. Porto Alegre - RS/Brasil.  
2 Enfermeira. Graduada pela ECS/PUCRS. Enfermeira Assistencial do Hospital São Lucas da PUCRS. Porto 
Alegre - RS/Brasil. E-mail: jessicavitt@gmail.com 
3 Enfermeira. Graduada pela ECS/PUCRS. Porto Alegre - RS/Brasil.  
4 Acadêmica de Enfermagem do 7º semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da ECS/PUCRS. Porto 
Alegre - RS/Brasil. 
5 Enfermeiro. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica da Escola de Medicina 
da PUCRS. Enfermeiro Assistencial no Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre - RS/Brasil.  
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6 Enfermeira Doutora em Ciências da Saúde pela PUCRS. Professora do Curso de Graduação em Enfermagem 
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Trabalho 58 – FATORES RELACIONADOS AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM OMITIDOS EM 
UNIDADES DE INTERNAÇÃO 
 
Juliana Carvalho de Lima1, Maiana Regina Gomes de Sousa2, Maria Helena Larcher Caliri3, Ana Elisa 
Bauer de Camargo Silva4 
 
Introdução: A omissão do cuidado de enfermagem, que se refere a qualquer aspecto do cuidado 
demandado pelo paciente que é omitido ou atrasado, tem se apresentado como um problema 
universal, com consequências aos pacientes, profissionais e instituição. Nesse contexto, a 
identificação dos fatores que influenciam na realização dos cuidados requeridos pelos pacientes 
pode direcionar as ações para melhoria da qualidade da assistência. Objetivo: Analisar os fatores 
associados à omissão dos cuidados de enfermagem. Método: Estudo transversal analítico, realizado 
em um hospital de ensino de Goiás, com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que 
atuavam em dez unidades de internação. A coleta dos dados aconteceu entre abril a dezembro de 
2017, utilizando o instrumento MISSCARE - BRASIL. Fatores associados foram verificados por meio 
de análises bivariadas e multivariadas entre a omissão dos cuidados referida e características 
sociodemográficas, laborais e de satisfação dos participantes. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética 
da instituição, sob parecer 1.922.667, CAAE: 62612216.0.0000.5078. Resultados: Participaram do 
estudo 267 profissionais de enfermagem, compreendendo uma taxa de resposta de 71%, dos quais 
66,3% técnicos de enfermagem e 87% do sexo feminino. Foi identificado que as unidades de 
internação de clínica médica e cirúrgica foram associadas à maior ocorrência de cuidados omitidos 
(p<0,05). Os profissionais que relataram satisfação com o emprego e com o trabalho em equipe 
omitiram menos cuidados quando comparados àqueles que referiram insatisfação (p< 0,05). 
Maiores números de cuidados omitidos também foram associados à ocorrência de faltas ao trabalho 
nos últimos três meses (p< 0,05). Conclusões: O estudo aponta que fatores sistêmicos influenciam 
na integralidade da assistência de enfermagem, ressaltando a importância de esforços serem 
demandados para o planejamento e adoção de estratégias a fim de proporcionar um ambiente de 
trabalho de qualidade aos profissionais de enfermagem contribuindo na prevenção da omissão em 
prol da segurança do paciente.  
 
Descritores: Cuidado de Enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Kalisch BJ. Missed nursing care: a qualitative study. J Nurs Care Qual. 2006; 21 (4):306-13. 
2. Lake ET, Germack HD, Viscardi MK. Missed Nursing Care is Linked to Patient Satisfaction: A Cross 
Sectional Study of US Hospitals. BMJ Qual Saf. 2015; 0:1-9. 
_____________________________________ 
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2 Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). 
3 Enfermeira. Professora Associada "Senior" da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
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4 Enfermeira. Professora Associada da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-
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Trabalho 59 – SEGURANÇA DO PACIENTE NO ENSINO DA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Juliana Dal Ongaro1, Bruna Xavier Morais2, Alessandra Carneiro3, Taís Carpes Lanes4, Rafaela 
Andolhe5, Tânia Solange Bosi de Souza Magnago6 
 
Introdução: A segurança do paciente permeia diversos cenários da saúde, objetivando buscar 
melhorias no cuidado prestado ao paciente. O Ministério da Saúde e a Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária propuseram como estratégia a implementação desta temática nos currículos de 
graduação e pós-graduação em enfermagem com vistas ao fortalecimento da formação profissional 
e do Programa Nacional de Segurança do Paciente(1,2). Objetivo: Relatar as experiências de pós-
graduandas em docência orientada sobre as estratégias de promoção da segurança do paciente. 
Método: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido a partir das atividades na disciplina “A 
enfermagem e a segurança do paciente na atenção à saúde”. Está inserida no terceiro semestre do 
curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria e dispõe de 30 
horas/aula. As aulas ministradas foram sobre as estratégias para a segurança do paciente com 
ênfase nas seis metas internacionais, com supervisão do professor orientador e coordenador da 
disciplina. Resultados: Foram ministradas sete aulas sobre os protocolos de segurança do paciente, 
por meio de atividades teóricopráticas a fim de envolver os discentes com o ensino-aprendizado. 
Para as aulas, utilizou-se de jogos, reflexões e simulação realística. A simulação abordou os 
protocolos de higienização de mãos, uso seguro de medicamentos e identificação correta do 
paciente. Além disso, para auxiliar na construção do conhecimento, enfermeiros que participaram 
da elaboração de protocolos em instituição hospitalar universitária, foram convidados para 
ministrar palestras sobre prevenção de úlcera por pressão, cirurgia segura e uso seguro de 
medicamentos. Os protocolos abordados na disciplina foram disponibilizados com antecedência aos 
discentes, para leitura prévia. Conclusão: A experiência oportunizou uma aproximação com o ser 
docente, responsabilidades e trabalho em equipe. Acredita-se ser de suma importância abordar a 
temática segurança do paciente desde a graduação, tendo em vista sua dimensão em âmbito global. 
  
Descritores: Educação em Enfermagem; Segurança do Paciente; Ensino. 
 
Eixo: Profissionais 
 
Referências:   
1. Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p. 
2. Caldana G, Guirardello EB, Urbanetto JS, Peterlini MAS, Gabriel CS. Rede Brasileira de 
Enfermagem e Segurança do Paciente: Desafios e Perspectivas. Texto Contexto Enferm, 
Florianópolis. 2015 Jul-Set; 24(3): 906-11. 
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4 Enfermeira. Mestranda pelo PPGEnf da UFSM. Bolsista CAPES.  
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Trabalho 60 - ENSINO DA ANÁLISE DE CAUSA RAIZ APLICANDO A APRENDIZAGEM BASEADA EM 
EQUIPES 
 
Lara Mabelle Milfont Boeckmann1, Maria Cristina Soares Rodrigues2 

 
Introdução: A análise de causa raiz promove a investigação de incidentes relacionados aos cuidados 
em saúde. Após a identificação dos incidentes, uma equipe é montada a fim de analisar as suas 
causas, permitindo elaborar estratégias para prevenção de novos eventos1. Considerando o 
treinamento teórico-prático de profissionais fundamental para compreensão da análise de 
incidentes, a Aprendizagem Baseada em Equipes é uma estratégia de ensino que desenvolve o 
conhecimento prático por meio de casos clínicos simulados com melhor desempenho em grupos2. 
Assim, emergiu a questão investigativa: Qual a visão docente no ensino da Análise de Causa Raiz 
pela aplicação do método da Aprendizagem Baseada em Equipes? Objetivo: Descrever um relato de 
experiência acerca da visão docente no ensino da Análise de Causa Raiz com a Aprendizagem 
Baseada em Equipes. Método: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência sobre a visão docente 
no ensino da Análise de Causa Raiz com a Aprendizagem Baseada em Equipes na disciplina 
Segurança do Paciente da Pós-Graduação Stricto-Sensu, em 2018. Resultados: Seguindo as etapas 
da estratégia de ensino, as docentes forneceram material de estudo para os estudantes 
previamente ao dia do treinamento. Na primeira etapa, 14 estudantes realizaram uma prova 
individual sobre o conhecimento teórico e na segunda etapa debateram as questões em grupos. No 
terceiro momento, uma situação simulada sobre a ocorrência de um evento adverso grave foi 
entregue para os estudantes que utilizaram o diagrama de Ishkawa elencando as causas do 
incidente e apresentando as estratégias de solução e prevenção. Ao final, os estudantes avaliaram 
a Aprendizagem Baseada em Equipes eficiente para a compreensão da análise de causa raiz. A visão 
docente sobre a experiência revelou que a estratégia de ensino foi eficaz. Conclusão: O ensino da 
análise de causa raiz por meio da Aprendizagem Baseada em Equipes promoveu uma aprendizagem 
significativa na ótica das docentes.  
 
Descritores: Aprendizagem; Estratégias; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Teixeira TCA, Cassiani HB. Root cause analysis of falling accidents and medication errors in 
hospital. Acta paul. enferm. [Internet]. 2014 Apr [cited 2018 Jan 05]; 27 (2): 100-107. Available from: 
http://www.scielo.br/pdf/ape/v27n2/en_0103-2100-ape-27-02-0100.pdf  
2. Faezi ST, Moradi K, Amin AGR, Akhlaghi M, Keshmiri F. The effects of team-based learning on 
learning outcomes in a course of rheumatology. J. Adv Med Educ Prof. [internet]. 2018 Jan [cited 
2018 Jan 06]; 6(1):22-30. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5757153/pdf/JAMP-6-22.pdf 
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Trabalho 61 - EDUCAÇÃO PERMANENTE NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO PACIENTE: SOCIALIZAÇÃO 
DE BOAS PRÁTICAS NA HEMODIÁLISE 
 
Luciana Araújo Vieira1, Letice Dalla Lana2, Carla Chaves Pereira3 

 
Introdução: A educação permanente pode ser desenvolvida nas instituições de saúde, a partir do 
seu contexto, conduzindo os atores a refletir sobre suas boas práticas de forma articulada com os 
Protocolos Operacionais Padrão (POP). Objetivo: Relatar a experiência de enfermeiros de uma 
unidade de terapia intensiva adulta (UTIA) no desenvolvimento de oficinas de educação permanente 
na socialização de boas práticas na hemodiálise ao utilizar os POP. Método: Relato de experiência 
sobre o desenvolvimento de oficinas no ano de 2018, em um hospital da região metropolitana de 
Porto Alegre, RS, Brasil. As oficinas dividiram-se em três etapas: (1) conteúdo teórico sobre os 
aspectos conceituais da doença renal aguda e crônica; (2) conteúdo teórico, seguido de atividade 
prática subsidiada pelo POP Passagem de cateter de longa permanência semi–implantado; (3) após 
leitura dos POP para hemodiálise, os participantes preparavam e ajustavam os comandos da 
máquina, para iniciar a hemodiálise. Por fim, abordou-se os cuidados com o cateter de longa 
permanência semi–implantado e o acesso venoso definitivo, conforme POP de curativos. 
Resultados: Os profissionais, mesmo não compreendendo com profundidade a teoria e os POPs, 
expõem exemplos práticos conforme evidências científicas para o controle dos sinais vitais do 
paciente e o sistema de limpeza, desinfecção e esterilização da máquina. A lacuna existente refere-
se à ausência de troca ou reflexão sobre a importância e necessidade de articular a teoria 
apresentada nos POP na prática clínica. Conclusão: O processo de educação permanente, por meio 
de oficinas teóricas e práticas, foi bastante enriquecedor, pois além de disseminar os POPs, instigou 
sobre o entendimento prévio dos mesmos, permitindo uma conversa aberta entre a equipe e 
proporcionando uma reflexão sobre a prática profissional, no que concerne à segurança da paciente 
e profissional.   
 
Descritores: Enfermagem de Cuidados Críticos; Diálise Renal; Educação Continuada em 
Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Franco MRG, Fernandes NMS (2013) Diálise no paciente idoso: um desafio do século XXI - revisão 
narrativa. J Bras Nefrol 35(2):132-141.  
2. KDIGO 2012 (2013) Clinical Practice Guideline for Evaluation and Management of Chronic Kidney 
Disease Kidney Int Suppl 3(1): S1-S150.  
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3 Enfermeira, Especialista em Terapia Intensiva. 
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Trabalho 62 – PREVENÇÃO DO RISCO DE QUEDA COMO UMA MEDIDA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Luisa Franzon Brun1, Kelli Christiane Mello2 
 
Introdução: A queda é definida como um deslocamento não intencional do corpo para um nível 
inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando em dano ou não.2 
Ela representa um dos eventos adversos mais prevalentes no ambiente hospitalar. A prevenção de 
quedas está inserida em políticas de segurança em nível mundial, representando a sexta meta 
internacional de segurança do paciente da Joint Commission International(JCI), e também um dos 
protocolos de segurança do Programa Nacional de Segurança do Paciente(PNSP), lançado em Abril 
de 2013, pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).1 Objetivo: 
Nosso objetivo é relatar as estratégias utilizadas por uma instituição de saúde para prevenção do 
risco de queda dos pacientes. Método: Trata-se de um relato de experiência de duas enfermeiras 
sobre as medidas utilizadas por um hospital de grande porte de Porto Alegre para prevenir o risco 
de queda dos pacientes no ambiente hospitalar. Resultados: As intervenções implementadas pela 
instituição para reduzir a ocorrência de quedas de pacientes foram: avaliação diária do risco de 
queda utilizando a escala de risco Morse FallScale e prescrição de enfermagem para risco de quedas, 
sinalização de risco através da pulseira amarela, melhorar a segurança do ambiente (manter os 
pertences pessoais e campainha próximo do paciente, grades do leito elevadas), educação do 
paciente e família, transportar paciente em maca ou cadeira de rodas, supervisão de ida do paciente 
ao banheiro, implantação de barras no banheiro próximo ao vaso sanitário e no chuveiro. 
Conclusões: A prevenção do risco de quedas é fundamental dentro de qualquer instituição de 
saúde. Nesse sentido, é mister criar uma cultura de segurança com todos os profissionais que estão 
envolvidos no cuidado ao paciente, bem como, a equipe de enfermagem realizar medidas simples 
que podem acarretar em benefícios ao paciente e à instituição e melhorar a qualidade da 
assistência.   
 
Descritores: Segurança do Paciente, Prevenção de Acidentes, Cuidados de Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Luzia A M. Quedas. In: Prates CG, Stadñik CM. Segurança do paciente, gestão de riscos e controle 
de infecções hospitalares. Porto Alegre: Moriá, 2017.  
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Fundação Oswaldo Cruz. Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP). Anexo 01: Protocolo de Prevenção de Quedas. Brasília; 2013. 15 p.  
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2 Enfermeira, especialista em Pediatria, Integrante da Medicina Interna do Grupo Hospitalar Conceição. 
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Trabalho 63 – CONHECIMENTO DE FORMANDOS EM ENFERMAGEM SOBRE ERRO HUMANO E 

SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Marcela Vilarim Muniz1, Maria Cristina Soares Rodrigues2 

 

Introdução: Erros relacionados à assistência de saúde tem sido objeto de estudos há algum tempo, 

tanto pela sua importância em termos de frequência e sequelas que causam quanto pelos custos 

envolvidos e por serem evitáveis. Investir no tema de segurança do paciente desde a graduação é a 

melhor forma de se garantir profissionais engajados numa prática segura1. Objetivo: Avaliar a 

compreensão dos graduandos de uma escola de enfermagem pública de Brasília, Distrito Federal, 

Brasil, sobre erro humano e segurança do paciente. Métodos: Estudo descritivo e exploratório 

realizado em Dezembro/18, em que foi aplicado um questionário validado, com 20 assertivas 

relativas a aspectos conceituais e atitudinais sobre a temática em tela, medidas por meio de escala 

do tipo Likert. Pesquisa aprovada sob o parecer número 3.019.533/2018. Resultados: Responderam 

ao questionário 58 estudantes concluintes (100%). A maioria (62,1%), acredita que existam formas 

de se evitar erros na saúde, que para se implementar medidas de prevenção deve-se fazer uma 

análise sistêmica dos fatos (98,2%) e que sistemas para relatar erros realmente conseguem 

identificar as causas, de forma a evitar a ocorrência de novos eventos (79,4%). A maioria julga os 

cenários de estágio locais onde não se podem observar boas práticas (69%), e também acreditam 

que existe uma grande diferença entre o que os profissionais sabem, o que é certo e o que é visto 

no dia-a-dia da assistência à saúde (94,8%). Conclusão: Embora os estudantes saibam que existem 

formas de se evitar erros na saúde, não conseguem observar isso na prática, o que pode dificultar a 

compreensão do graduando sobre o tema de segurança do paciente. 

 

Descritores: Segurança do Paciente; Educação em Enfermagem; Estudantes de Enfermagem. 

 

Eixo: Profissionais. 

 

Referências:   
1. Tella S, Liukka M, Jamookeeah D, Smith N-J, Partanen P, Turunen H. What Do Nursing Students 

Learn About Patient Safety? An Integrative Literature Review. J Nurs Educ [Internet]. 2013;53(1):7–

13. 

_____________________________________ 
1 Enfermeira, Especialista em Paciente Crítico, Mestranda em Enfermagem da Universidade de Brasília, 

Enfermeira da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. E-mail: vilarim.marcela@gmail.com 

2 Enfermeira, Doutora em Ciências da Saúde, Docente Associado do Departamento de Enfermagem da 

Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília. 
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Trabalho 64 – RELAÇÃO DA EXECUÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CIRÚRGICA COM 
A PRESENÇA DO ENFERMEIRO 
 
Raquel Elisa de Almeida1, Maria Cristina Soares Rodrigues2 
 
Introdução: A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC) foi instituída pela Organização 
Mundial da Saúde para reforçar práticas de segurança em cirurgias. O checklist é composto por itens 
de segurança divididos em três etapas - sign in, time out e sign out - que devem ser checados por 
qualquer profissional da equipe, contudo, habitualmente é realizado por um profissional da 
enfermagem1. Assim, o enfermeiro, líder da equipe de enfermagem, pode proporcionar a 
persistência e o aperfeiçoamento das checagens2. Objetivos: Relacionar a frequência de aplicação 
de cada uma das três etapas do checklist com a presença do enfermeiro na sala operatória. Método: 
Estudo observacional, analítico com abordagem quantitativa, realizado em um hospital público do 
Distrito Federal. Foram observadas 431 cirurgias. Os dados foram coletados através de observações 
não participantes da aplicação da LVSC em cirurgias pediátricas, centradas na execução das três 
etapas do checklist e na presença do enfermeiro durante a aplicação de cada uma. Os dados foram 
analisados utilizando o programa SPSS versão 21.0. As variáveis foram descritas com frequência 
simples e o teste qui-quadrado foi utilizado para analisar a diferença de distribuição entre elas. Foi 
adotado o nível de significância de 5% (p?0,05) e Odds Ratio (OR) com intervalo de confiança (IC) de 
95%. Pesquisa aprovada sob o parecer número 2.166.891/2017. Resultados: As três etapas da LVSC 
foram aplicadas mais frequentemente quando o enfermeiro estava presente na sala operatória, 
porém, a diferença foi significativa apenas no time out (p=0,022). Nessa etapa, a presença do 
enfermeiro aumentou em 73% a chance de execução da lista (OR=1,73; IC=1,07-2,78). Conclusão: 
O enfermeiro atua como facilitador na implementação da LVSC. Sua presença influencia 
positivamente a realização da checagem de itens de segurança pela liderança e por induzir o bom 
comportamento da equipe de enfermagem ao saberem que estão sendo supervisionados.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Lista de Checagem; Enfermeiras e Enfermeiros. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. World Health Organization (WHO). WHO Guidelines for safe surgery. Safe Surgery Saves Lives. 
Geneva: World Health Organization; 2009.  
2. Ribeiro KRA, De Souza JCA, Duarte EM, Moraes CNE, Araújo MAS. A importância da enfermagem 
no uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura. Connection Line. 2017; 17:103-115. Doi: 
http://dx.doi.org/10.18312%2F1980-7341.n17.2017.382 
 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade de Brasília. Enfermeira da Secretaria de Estado da 
Saúde do Distrito Federal.  
2 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Docente Associado da 
Universidade de Brasília. E-mail: mcsoares@unb.br  

 
 
 
 
 
 



 187 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 65 – EXPERIENCIAS EXITOSAS DO NÚCLEO REBRAENSP DO RECONCAVO DA BAHIA  
   
Maria do Espírito Santo da Silva1, Maria Talita Cruz Silva Oliveira2, Marília Elaine Machado dos Santos 
Borges de Almeida3, Ana Karina Lima Alves Cerdeira4, Almerinda Luedy Reis5, Larissa Maiara 
Miranda Rauédys6  
  
Introdução: O cenário de qualidade para o cuidado, mostra estratégias mundialmente e o Brasil 
destaca-se com a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Fortalecendo esse 
Programa e atendendo aos objetivos da Rebraensp, criou-se em outubro de 2017, o Núcleo 
Rebraensp do Recôncavo da Bahia1;2. Objetivo: Descrever experiências vivenciadas em prol da 
segurança do paciente em municípios do Recôncavo. Método: Relato de experiência realizado entre 
outubro de 2017 e dezembro de 2018, envolvendo profissionais e gestores de saúde, acadêmicos e 
comunidade, feito diagnóstico situacional de áreas de cuidado em saúde, capacitação para atores 
envolvidos e efetivado de ações. Resultados: Realização de: Encontro de Segurança do Paciente, 
Orientações para pacientes e acompanhantes em salas de espera na Santa Casa de Cruz das Almas; 
Seminário sobre bloco cirúrgico ;1º e 2º encontros de segurança do paciente; 1ª capacitação em 
segurança na atenção básica; Treinamento em PCR para a comunidade em Santa Terezinha; Visita 
a núcleos de segurança do paciente em quatro unidades de saúde; reuniões com gestores e 
profissionais de saúde; palestras e oficinas nos municípios de Santa Terezinha, Sapeaçu, Santo 
Antônio de Jesus, Feira de Santana e Cruz das Almas na Campanha do Abril pela Segurança do 
Paciente, além de apresentação de trabalhos em eventos científicos, apoio na formação do Núcleo 
REBRAENSP de Itabuna e realização de palestra,  participação nas reuniões da Rede Nacional, 
construção de matéria para o boletim da REBRAENSP e criação de mídias sociais do referido núcleo, 
ações voltadas para integração de processos de gestão de risco, socialização da cultura de segurança 
também foram realizadas. A comunidade revela conhecer a importância e necessidade de 
efetivação de ações voltadas para a cultura e segurança do paciente. Conclusão: As experiências 
descritas possibilitaram o reconhecimento da comunidade quanto a importância da rede para o 
fortalecimento do cuidado seguro no Recôncavo  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Cuidado Seguro.   
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Brasil. Portaria n. 529, de 1º de abril de 2013: Institui o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP) [online]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013 [acesso 2017 Jun. 18]. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html 
2. Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do paciente. Quem somos [online]. 2017 [acesso 
2017 Set 22]. Disponível em: http://www.rebraensp. com.br/quem-somos-8. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira mestre, docente da Faculdade Maria Milza, membro da REBRAENSP, Núcleo Salvador, do Grupo 
de Estudos em Administração de Serviços de Enfermagem (GEPASE) e do Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Geral Roberto Santos.  Coordenadora da Rede Recôncavo de Segurança do Paciente. E-mail: 
mariadoespirito@gmail.com 
2 Graduanda do 10º semestre do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza.  
3 Graduanda do 10º semestre do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza.   
4 Enfermeira especialista do Hospital Universitário Professor Edgard Santos. 
5 Enfermeira doutora, docente do Centro Universitário Prof. Jorge Amado, coordenadora do PROAD/UFBA. 
6 Enfermeira em especialização no Hospital Irmã Dulce. 
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Trabalho 66 – CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA BÁSICA PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Maria Elizabete Rodrigues Viana1, Amauri dos Santos Araujo2, Mariana de Carvalho Oliveira Coelho 
da paz Berg3, Gercilene de Souza Amâncio4, Grace Vieira de Carvalho5, Isabel Comassetto6 
 
Introdução: Embora a assistência dispensada na Atenção Primária à Saúde tenha se tornado mais 
complexa em decorrência das patologias que modificaram o perfil do paciente - suas funções 
encontram-se ameaçadas, pois a ausência do reconhecimento das urgências básicas e suas 
características e contribuições tem sido banalizada a partir da economia nos serviços, ocasionado a 
redução da qualidade na assistência (1,2). Objetivo: Apresentar o desenvolvimento de oficinas 
educativas em Urgência Básica voltadas à qualificação de profissionais de saúde da Atenção Primária 
no município de Maceió – AL. Método: Trata-se de um relato de experiência a partir da realização 
de atividades no formato de oficinas, visando garantir debate e quebra de paradigmas sobre a 
temática para a construção de conhecimentos e propostas de melhoria da assistência em saúde. As 
oficinas visaram à participação ativa baseada na experiência da prática profissional de enfermeiros 
e médicos em dinâmica de grupo, com abordagem teórico/prática. Resultados: O enfoque no clima 
organizacional permite que a gestão reavalie ações, planeje e desenvolva relações de trabalho com 
o intuito de garantir aos pacientes e funcionários o bem-estar a partir da qualidade assistencial e do 
ambiente. Esta abordagem possibilitou simultaneamente trabalhar os aspectos éticos e cognitivos, 
lidando de modo articulado, valores, práticas e saberes no contexto assistencial. Deste modo, 
ressalta-se que a sensibilização acerca da prática apresenta melhorias na qualidade do cuidado 
diante dos atendimentos em Urgência Básica na Atenção Primária à Saúde. E a partir desta vivência, 
houve manifestação dos participantes sobre a realização de outras oficinas, como forma de 
atualização permanente e valorização da equipe. Conclusão: Portanto, verifica-se a necessidade de 
qualificação de forma continua para profissionais da Atenção Primária como forma de garantir um 
cuidado qualificado e seguro.  
 
Descritores: Capacitação em Serviço; Segurança do Paciente; Atenção Primária. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Silva IB. Desafios do financiamento da atenção primária à saúde: revisão integrativa. Rev Bras 
Promoç Saúde, Fortaleza, jan./mar., 2017, 30(1)- 110-117. Disponível em: 
http://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/5919/pdf.  
2. Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 
Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0253.pdf 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo PPGENF/UFAL - Supervisora Técnica na Gerência de Atenção a 
Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL. E-mail: beterviana@gmail.com  
2 Enfermeiro. Especialista em Cuidados Pré-natais pela UNIFESP. Supervisor Técnico na Gerência de Atenção 
a Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.  
3 Enfermeira. Mestre em Educação para Saúde pela Escola Superior de Saúde de Viseu – Portugal. Gerente 
da Rede de Atenção à Urgência e Emergência - Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.  
4 Enfermeira. Especialista em Gerenciamento de Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas. 
Supervisora Técnica na Gerência de Atenção a Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de 
Maceió/AL.  
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5 Odontóloga. Especialista em Ortodontia Fixa pela Universidade de São Carlos. Supervisora Técnica na 
Gerência de Atenção a Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.  
6 Enfermeira. Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora Adjunta na Universidade 
Federal de Alagoas. 
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Trabalho 67 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
 
Maria Elizabete Rodrigues Viana1, Patrícia de Carvalho Nagliate2, Isabel Comassetto3, Amauri dos 
Santos Araujo4, Debora Costa da Silva Ferreria5, Gabriela Neves dos Santos Silva Amorim6 
 
Introdução: A preocupação com qualidade do cuidado e com a Segurança do Paciente nas 
instituições de saúde tem surgido em âmbito global de modo a fortalecer as iniciativas para 
melhorias na assistência. A enfermagem tem participação fundamental nos processos que visa 
garantir e melhorar a qualidade da assistência prestada em unidades de saúde. Assim sendo, é 
primordial realizar avaliação e planejar ações que busquem transformações para a redução da 
incidência de erros.1 Objetivo: Avaliar a Cultura de Segurança do Paciente sob a perspectiva das 
equipes de enfermagem que atuam nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família. Metodologia: 
Trata-se de um estudo quantitativo de caráter transversal do tipo Survey, realizado com 50 
profissionais de enfermagem na cidade de Maceió, sendo utilizado o instrumento Survey on Patient 
Safety Culture. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal 
de Alagoas nº 64203616.8.0000.5013. Resultados: O ambiente e o sistema afetam as práticas de 
enfermagem, contudo, verificou-se uma cultura negativa, situação gerada a partir da oferta de 
condições de trabalho para os profissionais, educação permanente, organização do processo 
trabalho. Desta forma, inserir modelos de avaliação do serviço, além de investir na potencialização 
do trabalho colaborativo e participativo, na comunicação, na promoção de melhoria, através da 
implantação de protocolos e gestão de equipe, bem como nas notificações dos erros, são 
considerados aspectos relevantes para a segurança do paciente na unidade de atenção primária. 
Deste modo, destacam-se como dificuldades a comunicação efetiva e o desenvolvimento do 
trabalho em equipe. Conclusão: Portanto, a cultura de segurança do paciente necessita ser 
abordada dentro dos processos de trabalho, para fomentar e incentivar a gestão e os servidores a 
trabalharem a temática, visando o fortalecimento nos serviços de saúde para as ações positivas da 
assistência de enfermagem. 
 
Descritores: Enfermagem; Cultura de Segurança; Estratégia da Saúde da Família. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Silva AT et al. Assistência de enfermagem e o enfoque da segurança do paciente no cenário 
brasileiro. Saúde Debate, out/dez 2016, 40(111):292-301. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo PPGENF/UFAL - Supervisora Técnica na Gerência de Atenção a 
Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL. E-mail: beterviana@gmail.com  
2 Enfermeira. Doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo. Professora Adjunta na Universidade Federal de Alagoas.  
3 Enfermeira. Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora Adjunta na Universidade 
Federal de Alagoas.  
4 Enfermeiro. Especialista em Cuidados Pré-natais pela UNIFESP. Supervisor Técnico na Gerência de Atenção 
a Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL.  
5 Graduanda em enfermagem. Escola de Enfermagem e Farmácia- ESENFAR, Universidade Federal de 
Alagoas- UFAL.  
6 Graduanda em enfermagem. Escola de Enfermagem e Farmácia- ESENFAR, Universidade Federal de 
Alagoas- UFAL. 

 
 



 191 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 68 – CAPACITAÇÃO DA ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CHECKLIST DE CIRURGIA 
SEGURA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Marielli Trevisan Jost1, Aline Branco2, Isabelle Gomes Nogueira3, Karin Viegas4, Rita Catalina 
Aquino Caregnato5 
 
Introdução: O checklist de cirurgia segura conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) é 
comporto por três etapas: check-in, antes da indução anestésica; time-out, antes da incisão 
cirúrgica; e check-out, antes da saída do paciente da sala operatória.1 Trata-se de um instrumento 
que visa garantir a segurança do paciente cirúrgico, onde a enfermagem participa integralmente do 
processo.2 Objetivos: Relatar a realização de capacitação dos profissionais de enfermagem de um 
centro cirúrgico, para aplicação do checklist de cirurgia segura. Método: Relato de experiência de 
uma ação realizada por uma enfermeira assistencial e uma acadêmica de enfermagem, em um 
centro cirúrgico (CC) de um hospital de grande porte de Porto Alegre, em outubro de 2018. Foram 
convidados profissionais de enfermagem dos três turnos de trabalho. Participaram 109 profissionais 
sendo 10 enfermeiros e 99 técnicos de enfermagem. Resultados: Através de uma apresentação por 
PowerPoint®, debateram-se os seguintes temas: Metas Internacionais de segurança do paciente; 
Aliança Mundial para segurança do paciente; Sistematização da Assistência de Enfermagem 
Perioperatória; e apresentação do checklist de cirurgia segura. Durante a ação, frisou-se com os 
profissionais a importância da aplicação do instrumento em todos os procedimentos cirúrgicos, 
destacando os principais aspectos dos processos que demandam atenção da enfermagem para 
garantir a segurança, tais como termos de consentimento preenchido e assinado pelo paciente e 
equipe médica, realização da identificação do paciente, local de cirurgia e lateralidade. Ao término, 
apresentou-se um vídeo demonstrativo sobre como realizar o checklist. Durante a capacitação, 
evidenciou-se o envolvimento e preocupação dos profissionais para aplicabilidade do instrumento, 
através da participação ativa por questionamentos e opiniões para melhor efetividade do processo. 
Conclusão: Atingiu-se com êxito o objetivo de capacitar e instigar os profissionais quanto à 
importância da realização do checklist para garantir a segurança do paciente cirúrgico, prevenindo 
a ocorrência de eventos adversos durante a assistência.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Centro Cirúrgico; Educação em Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. De Oliveira AC, De Abreu AR, De Almeida SS. Implementação do checklist de cirurgia segura em 
um hospital universitário. Enferm. foco (Brasília). [Internet]. 2017 [citado em 7 Dez 2018]; 8(4): 14-
18. Disponível em: https://doi.org/10.21675/2357-707X.2017.v8.n4.972  
2. Martins GS, De Carvalho R. Realização do timeout pela equipe cirúrgica: facilidades e dificuldades. 
Rev. SOBECC (Online). [Internet]. 2014 [citado em 7 Dez 2018]; 19(1): 18-25. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.4322/sobecc.2014.007.  
_____________________________________ 
1 Enfermeira de Centro Cirúrgico do Hospital Santa Clara, ISCMPA. Mestranda do Programa de Mestrado 
Profissional em Enfermagem da UFCSPA. E-mail: mariellijost@gmail.com 
2 Acadêmica de Enfermagem da UFCSPA. Bolsista de Iniciação Científica CNPq. E-mail: 
alinebranco95@gmail.com 
3 Acadêmica de Enfermagem da UFAM. Bolsista voluntária de Iniciação Científica. E-mail: 
isabellegomesenfermagem@gmail.com 
4 Enfermeira. Doutora em Gerontologia Biomédica PUCRS. Professora adjunta do Departamento de 
Enfermagem da UFCSPA. E-mail: kviegas@gmail.com 



 192 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

5 Enfermeira. Doutora em Educação UFRGS. Professora adjunta do Departamento de Enfermagem da 
UFCSPA. E-mail: ritac.ufcspa@gmail.com  
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Trabalho 69 – AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS PARA A HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA 
NEONATAL 
 
Camila Carla de Paula Leite1, Márcia Helena de Souza Freire2, Lillian Daisy Gonçalves Wolff3, 
Michelle Thais Migoto4 
 
Introdução: A segurança do paciente tornou-se fundamental nos processos relacionados à melhoria 
da qualidade assistencial. No contexto da atenção materna e neonatal são reconhecidos e 
estudados os potenciais eventos adversos envolvidos. São de fundamental importância para a 
segurança sanitária direcionada à esta população1. A adoção das recomendações é essencial para a 
conquista da assistência neonatal segura e de qualidade, em todos os âmbitos de gestão, com 
detecção precoce dos agravos, tratamento oportuno, aplicado em espaço apropriado e por equipe 
de saúde preparada. Assim, garantir a segurança do neonato ao nascimento e na prevenção da 
morbimortalidade infantil, sobretudo no período neonatal precoce. Objetivo: Apresentar a 
avaliação das práticas assistenciais voltadas a humanização e segurança neonatal no Centro 
Obstétrico de Maternidade de Risco Habitual. Métodos: Trata-se de parte de uma pesquisa 
avaliativa, com aplicação de formulário junto aos profissionais que atendem ao recém-nascido no 
centro obstétrico. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, sob Parecer n° 2.652.354. 
Resultados: As respostas das categorias profissionais descrevem que a Maternidade cumpre as 
seguintes práticas assistenciais: atendimento humanizado e seguro; promoção do contato pele a 
pele no pós-parto normal; clampeamento tardio do cordão; estímulo ao aleitamento materno na 
primeira hora de vida; postergação dos procedimentos de rotina na sala de parto; verificação de 
Apgar; não aspiração de vias aéreas como rotina; e atuação integrada da equipe multiprofissional. 
Entretanto, não foram atendidas as seguintes práticas pela maternidade: treinamento em 
reanimação neonatal; garantia da temperatura adequada na sala de parto; contato pele a pele pós-
cesariana; monitoramento da temperatura corporal; e capacitação em aleitamento materno. 
Conclusões: Pode-se gerar subsídios tanto para a Gestão da Segurança e Qualidade da atenção 
neonatal quanto para a Direção da Maternidade. Com as informações geradas é possível se planejar 
ajustes necessários para as práticas assistenciais seguras ao neonato.  
 
Descritores: Recém-nascido; Qualidade da Assistência em Saúde; Avaliação em Saúde. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Brasil. Serviços de atenção materna e neonatal: segurança e qualidade. 1ª Ed. Brasília: ANVISA, 
2014. 
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Trabalho 70 – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE EVENTOS 
ADVERSOS 
 
Mônica Vanessa Ochôa da Silva1, Karin Viegas2, Rita Catalina Aquino Caregnato3 

 
Introdução: Os eventos adversos (EA) são complicações indesejadas causadas pelo cuidado 
prestado ao paciente e não atribuídas à evolução natural da sua doença de base. São capazes de 
refletir problemas na qualidade do serviço oferecido até os custos sociais e financeiros para o 
sistema de saúde e paciente.1 Ademais, relaciona-se EA com danos mais graves às Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI). Há uma maior vulnerabilidade às falhas na assistência devido seus pacientes 
gravemente enfermos, exigência de cuidados intensivos complexos, tempo de internação que pode 
ser maior, diferentes profissionais de saúde para o cuidado e manipulação de diversas tecnologias.2 
Objetivo: Conhecer publicações sobre o monitoramento de eventos adversos em pacientes 
internados na UTI. Método: Eevisão integrativa realizada entre agosto a outubro de 2018, nas bases 
de dados LILACS, BDENF, MEDLINE, PubMed e Science Direct. Busca de artigos publicados entre 
2013 e 2017 em português, inglês ou espanhol, com textos completos e gratuitos. Realizou-se 
análise crítica, descritiva e classificou-se os artigos pelo nível de evidência. Resultados: Incluíram-se 
21 artigos. Desses, 80% em inglês, maioria extraída do PubMed, com evidências baixas provenientes 
de estudos descritivos, abordando eventos adversos e formas de monitoramento relacionados à 
medicação, comunicação, estratégias de enfrentamento e educação, fatores relacionados, 
extubações acidentais, quedas e higiene de mãos. Conclusões: As publicações abordam o 
monitoramento dos eventos adversos na UTI como um processo complexo, contínuo e de 
abordagem sistêmica. Recomenda-se o uso de protocolos, trabalho em equipe, comunicação 
assertiva, educação, desmistificação dos eventos adversos, empoderamento das lideranças 
engajadas na temática e fomento do conhecimento acerca do tema. 
 
Descritores: Monitoramento; Eventos Adversos; Unidades de Terapia Intensiva. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
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Sep 05]; 22(4):323-33. Available from: 
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_____________________________________ 
1 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem, Especialista em Terapia Intensiva. Atua na UTI Adulto/Hospital 
Fêmina, Grupo Hospitalar Conceição-GHC, Porto Alegre (RS), Brasil. E-mail: monicavs@ufcspa.edu.br  
2 Enfermeira. Doutora. Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).  
3 Enfermeira. Doutora em Educação. Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da  
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 
 
 
 
 



 195 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 71 - CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
Beatriz Viana da Silva¹, Suellen Silva Vaz², Yane Carmem Ferreira Brito³, Isabelly Costa Lima de 
Oliveira4, Neyff de Sousa Gadelha5, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho6 

 
Introdução: A segurança do paciente está diretamente relacionada à qualidade da assistência, no 
entanto, poucos estudos sobre a temática têm sido conduzidos na atenção básica, considerada uma 
das principais portas de entrada do Sistema de Saúde. A partir disso, este estudo teve como objetivo 
avaliar a cultura de segurança do paciente a partir da percepção dos profissionais que atuam em 
uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS). Método: Estudo transversal com abordagem 
quantitativa. Para avaliar a cultura de segurança utilizouse o questionário Safety Attitudes 
Questionnaire (SAQ). A coleta de dados foi realizada em setembro e outubro de 2018, com 36 
profissionais da referida UAPS. Para ser considerado uma boa percepção da cultura de segurança, 
espera-se escores >= a 75. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Estadual do Ceará com o parecer número: 2.468.744. Resultados: Os escores do SAQ variou de 
52,76 a 79,27 pontos, com um escore total de 72,46. A avaliação mostrou que a cultura de segurança 
na unidade foi abaixo do esperado (75 pontos), demonstrando não haver uma boa cultura de 
segurança na unidade. Apenas três domínios obtiveram resultados positivos: Clima de trabalho em 
equipe, Satisfação no trabalho e Percepção do estresse. Foi identificado fragilidade em outros três 
domínios: Clima de segurança, Percepção da gerência e Condições de trabalho, revelando que esses 
domínios precisam ser trabalhados para uma melhor cultura de segurança na UAPS. Conclusões: 
Diante disso, percebe-se a necessidade de promover e implementar melhorias para a segurança do 
paciente no âmbito da atenção primária, como também o fortalecimento da cultura de segurança 
nos domínios com fragilidade. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Atenção Primária Saúde. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Sexton JB, Helmreich RL, Neilands TB, et al. The Safety Attitudes Questionnaire: psychometric 
properties, benchmarking data, and emerging research. BMC Health Serv Res. 2006;6:44. Published 
2006 Apr 3. doi:10.1186/1472-6963-6-44  
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Trabalho 72 – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO E PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL QUANTO AO 
ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 

 
Suellen Silva Vaz1, Beatriz Viana da Silva2, Maria Rocineide Ferreira da Silva3, Yane Carmem Ferreira 
Brito4, Neyff de Sousa Gadelha5, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho6 
 
Introdução: A Atenção Primária à Saúde é caracterizada como a principal porta de entrada da 
população no SUS, principalmente em relação ao Acolhimento à Demanda Espontânea. Por isso, é 
pertinente discutir e refletir sobre o atendimento dos sujeitos do cuidado. Objetivo: Avaliar o nível 
de satisfação do usuário e conhecer a percepção dos profissionais no Acolhimento à Demanda 
Espontânea. Método: Pesquisa de métodos mistos, realizada com usuários e profissionais de uma 
Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), em FortalezaCE. Para coleta de dados quantitativos, 
foi utilizado um questionário referente à identificação e satisfação do usuário da atenção básica. 
Para coleta de dados qualitativos, somente com os profissionais, foi realizada uma entrevista com 
cinco questões previamente elaboradas pela pesquisadora. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, sob parecer nº 2.857.123. Resultados: Dos 
43 usuários que participaram, a maioria era mulheres (69,7%), com idade média de 43 anos, ensino 
fundamental incompleto (39,4%) e desempregadas (54,5%). Ademais, 30% procurou a UAPS na 
última vez que apresentou problema de urgência, avaliando o atendimento como “muito bom” e 
“bom”. Os profissionais relataram como aspectos positivos à demanda espontânea: atendimento 
às urgências/emergências, ampliação do acesso, acolhimento, escuta e resolução dos problemas. 
Como aspectos negativos, relataram: renovação de receitas, falta de esclarecimento do 
funcionamento do serviço pela recepção, superlotação da UAPS e não participação do usuário no 
processo de cuidado; contudo, sugeriram melhorias para organização do serviço, como capacitação 
e treinamento da equipe, reorganização do fluxo e aumento do quantitativo de trabalhadores. 
Conclusões: Diante disso, salienta-se a necessidade de discussões mais aprofundadas sobre o tema 
e, assim, espera-se que o fortalecimento do vínculo e a integralidade do cuidado poderá ser uma 
realidade, bem como outros princípios e diretrizes do SUS e das políticas que dele foram oriundas. 
 
Descritores: Atenção Primária à Saúde; Acolhimento; Satisfação do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 73 – IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA “ROUND” PARA O FORTALECIMENTO DA 
COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Patrícia Silva Nunes1, Karine dos Santos Silva2, Samla Sena da Silva Souza3, Sabrina Pinheiro 
Marques4, Maria Karize de Albuquerque5, Wanesssa Maia Barroso6 

 
Introdução: O processo de comunicação é de extrema importância para o cuidado aos pacientes 
em todas as unidades hospitalares. As falhas no processo de comunicação podem comprometer a 
segurança do paciente, assim como eventos adversos podem ser reduzidos ou evitados se a 
transmissão de informações entre profissionais ocorrer de forma adequada1. Diversas estratégias 
podem ser adotadas nos serviços de saúde para promover uma comunicação eficaz. A estratégia 
“Round” configura-se em uma rápida reunião, entre equipe de enfermagem e equipe 
multidisciplinar, realizada após a troca de plantão, para o alinhamento de informações importantes 
sobre os pacientes. Objetivo: Descrever a experiência da implantação da estratégia “Round” em 
hospital de ensino. Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência acerca 
de uma estratégia implantada no mês de agosto de 2018 em uma unidade de clínica médica de um 
hospital universitário, localizado em Fortaleza-CE. Resultados: O “Round”, é realizado diariamente 
nos turnos diurno e noturno e tem duração média de 15 minutos, sendo mediada pelo enfermeiro 
do plantão, e conta com a participação da equipe de enfermagem e multidisciplinar. O mediador 
segue um roteiro estruturado contendo perguntas que contemplam eixos sobre: segurança, 
qualidade, produtividade. Nesse momento são identificados os pacientes que necessitam de 
maiores cuidados, reforçados os alertas de segurança, evidenciados não conformidades ou quase 
erros, avaliado o dimensionamento da equipe de acordo com a complexidade de cuidados. São 
abordados ainda sugestões, reclamações e/ou elogios dos pacientes, assim como discutidas 
estratégias para a garantia de um melhor cuidado da equipe multiprofissional. Conclusão: Após seis 
meses de implementação da estratégia, foi identificada uma forte adesão da equipe, que contribui 
com informações relevantes para proporcionar uma assistência de qualidade, baseada em uma 
comunicação efetiva com vista a redução da ocorrência de erros e promoção da segurança do 
paciente. 
 
Descritores: Comunicação Interdisciplinar; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 74 – MONITORAMENTO DOS EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AO USO DE CATETERES 
VENOSOS PERIFÉRICOS E CENTRAIS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE FORTALEZA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Patrícia Silva Nunes1, Karine dos Santos Silva2, Samla Sena da Silva Souza3, Wanessa Maia Barroso4, 
Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho5, Natália Pimentel Gomes de Souza6 

 
Introdução: Eventos Adversos (EA) são incidentes que resultam em dano ao paciente e podem ser 
considerados um indicador que mede a distância entre o cuidado ideal e cuidado real, sendo o 
enfrentamento deste problema um desafio para a qualidade dos serviços de saúde. Considerando 
que muitos dos EA são evitáveis, a adoção de medidas preventivas voltadas para a redução de sua 
ocorrência pode evitar sofrimento desnecessário, economizar recursos e salvar vidas1. Objetivo: 
Relatar a experiência de enfermeiros no monitoramento de EA relacionados ao uso de cateteres 
venosos periféricos e centrais em pacientes internados em uma unidade de clínica médica de um 
hospital universitário localizado em Fortaleza-CE. Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência que buscou descrever a experiência de enfermeiros na prevenção e 
monitoramento EA relacionados ao uso de cateteres intravenosos. Resultados: Ao assumir o 
plantão, é realizado uma visita a cada paciente. Nesse momento é feito o registro da presença ou 
não de cateteres venosos, seu tipo (central ou periférico), localização, tipo de fixação, data da 
punção e a existência ou não de sinais de infecção. Caso haja algum sinal indicativo de infecção o 
dispositivo é retirado imediatamente. Da mesma forma, durante a troca de curativos do cateter 
central, esses sinais são observados e caso esteja presente, a equipe médica é comunicada para 
determinar a conduta a ser seguida. Os casos identificados são descritos no sistema de vigilância e 
notificação de eventos adversos do serviço, além de serem relatados e discutidos em visita 
multidisciplinar. Conclusão: Observa-se com essa prática uma maior conscientização da equipe para 
realizar a busca ativa de casos de EA relacionados ao uso de cateteres venosos. A adoção destas 
ações promove a identificação precoce dos casos e proporciona uma melhor qualidade da 
assistência prestada. 
 
Descritores: Reação no Local da Injeção; Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 75 – SEGURANÇA DO PACIENTE: PERCEPÇÃO E CONTROLE DA HIPOTERMIA NO 
PÓSOPERATÓRIO IMEDIATO 

 
Aline da Silva Sanguiné1, Patrícia Treviso2 

 
Introdução: Controle da temperatura corporal é um aspecto importante para a segurança do 
paciente no pós-operatório imediato(1,². Objetivo: Conhecer percepção de técnicos de enfermagem 
que atuam na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) de um hospital de grande porte, sobre 
hipotermia no pós-operatório imediato. Método: Estudo exploratório, descritivo, qualitativo. 
Realizado em hospital filantrópico de grande porte de Porto Alegre, que atende pacientes do 
sistema público e privado e tem SRPA com 22 leitos. Participaram do estudo técnicos de 
enfermagem dos turnos manhã, tarde, noite. Dados coletados de abril a maio 2017. Projeto 
aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições: proponente (1.908.865) e co-
participante (1.940.765). Estudo seguiu Resolução 466/12 CNS. Para entrevistas utilizou-se roteiro 
com dez questões, abordando níveis de temperatura considerados normais, rotina de verificação 
da temperatura, fatores que podem induzir a hipotermia, identificação de alterações causadas pela 
hipotermia, estratégias para reverter hipotermia, se participante vivenciou situação de paciente 
com hipotermia, como a condição foi identificada e qual conduta utilizada. Realizado teste piloto. 
Entrevistas gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Dados analisados sob a ótica da análise 
temática descrita por Minayo. Resultados: Participaram do estudo 19 técnicos de enfermagem. 
Análise dos dados, possibilitou elencar 4 categorias: 1. Percepção sobre a definição de Hipotermia; 
2. Complicações da hipotermia para o paciente no pós-operatório imediato; 3. Condutas de 
prevenção e reversão de hipotermia e 4. Vivências relacionadas a situações de hipotermia. O 
conhecimento dos níveis normais e alterações da temperatura corporal, por parte da equipe que 
presta cuidados ao paciente, é fundamental para que medidas de prevenção e reversão sejam 
aplicadas para garantir segurança na assistência prestada2. Conclusão: Os entrevistados 
demonstraram conhecimento sobre os cuidados de enfermagem para a prevenção e reversão da 
hipotermia em pacientes no pós-operatório imediato.  
 
Descritores: Hipotermia; Período Pós-Operatório; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
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Trabalho 76 – SEGURANÇA DO PACIENTE: COMUNICAÇÃO EFETIVA ENTRE A EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

 
Debora Monteiro da Silva, Priscila Carvalho Fogaça, Amanda Thiesen Bielinski, Rosana Augustin 
Sabino, Juliana Nunes Alves, Elienai Leal da Silva  
 
Introdução: A comunicação efetiva na equipe multiprofissional é um determinante na qualidade da 
assistência ao paciente1,2. Quando a verbalização acontece de forma clara, objetiva, as ações são 
melhores compreendidas e diminui consideravelmente incidentes no ambiente de trabalho². 
Objetivo: Analisar e compreender métodos que melhorem a comunicação entre a equipe 
multiprofissional. Método: Revisão integrativa, que se constitui de análise da literatura. Resultados: 
Verificar métodos que padronizem a comunicação entre os profissionais além de facilitar e 
aperfeiçoar o trabalho, permitindo uma diminuição significativa de chances de erros. Existe uma 
relação de quatro métodos que tem auxiliado no processo de comunicação seguro entre as equipes 
multidisciplinares que são: Rounds Interdisciplinares, ferramenta SBAR, Roundback e passagem de 
plantão normatizada¹. Conclusão: Os quatro métodos de comunicação estudados têm a função de 
padronizar e auxiliar os profissionais a obterem informações claras, completas e relevantes sobre 
os pacientes focando no plano terapêutico e estabelecem uma comunicação efetiva, aumentando 
as chances de o paciente utilizar os serviços da instituição sem que ocorram eventos adversos e com 
maior qualidade na assistência prestada1,2.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Comunicação Efetiva. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 77 – CONTRIBUIÇÕES DA COMUNICAÇÃO ESCRITA PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Rosana Neves Paes¹, Vanelli Brasil¹, Sabrina da Costa Machado Duarte², Joyce Martins Arimatéa 
Branco Tavares³, Eric Rosa Pereira4, Priscilla Valladares Broca5 
 
Introdução: O profissional de enfermagem faz uso do registro escrito como uma ferramenta de 
comunicação a respeito do cuidado prestado ao paciente. A comunicação escrita interfere 
diretamente na segurança do paciente e na eficácia do cuidado, pois um registro bem escrito 
proporciona subsídios para melhoria da qualidade da assistência¹. Objetivos: Descrever como se dá 
a comunicação escrita da equipe de enfermagem e analisar como esse tipo de comunicação pode 
contribuir para a segurança do paciente. Método: Revisão integrativa da literatura, tendo como 
questão: como a comunicação escrita da equipe de enfermagem pode contribuir para a segurança 
do paciente? A Busca foi realizada nas Bases de Dados Lilacs, PubMed e Medline e na Biblioteca 
Scielo. Os critérios de inclusão foram: idiomas português, inglês ou espanhol; artigos disponíveis na 
íntegra nos últimos cinco anos. Os critérios de exclusão foram artigos que se repetiram em bases de 
dados diferentes, assim como aqueles que abordavam como tema central implementação de 
sistemas eletrônicos específicos na assistência. Resultados: Foram encontrados 887 artigos e 
selecionados 19. O Brasil apresentou o maior número de publicações, com 13 artigos e o ano de 
2016, apresentou o maior número de publicações, com sete artigos. Foram formadas as seguintes 
categorias de evidências: a comunicação escrita da equipe de enfermagem: o que temos e o que 
almejamos ter e; estratégias para uma comunicação escrita efetiva e sua contribuição para a 
segurança do paciente. Conclusão: Uma comunicação escrita cuidadosa, a respeito de tudo o que é 
feito e sobre como o paciente reage a cada atividade, é importante para manter uma vigilância 
eficaz da assistência, além de ser uma ferramenta para discussão multidisciplinar para melhor 
decidir o que fazer acerca da assistência, para garantir um cuidado seguro.  
 
Descritores: Registros de Enfermagem; Segurança do Paciente; Equipe de Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 78 – INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS GRAVES E EVENTOS ADVERSOS ASSOCIADOS NUMA 
ENFERMARIA DE CARDIOLOGIA 
 
Natália da Palma Sobrinho1, Rafael Celestino da Silva2, Juliana Faria Campos3 
 
Introdução: A ocorrência de interações medicamentosas pode propiciar ineficácia da terapêutica, 
aumento do tempo e custo de internação e até mesmo eventos adversos graves que comprometem 
a vida do paciente, principalmente em pacientes acometidos por morbidades cardiológicas, que 
usam regimes terapêuticos complexos. Objetivo: Avaliar a ocorrência de eventos adversos a 
medicamentos associados às potenciais interações medicamentosas graves identificadas em 
prescrições de pacientes hospitalizados com eventos cardiovasculares. Método: Pesquisa 
quantitativa, documental, de corte seccional, aprovada por comitê de ética sob número de parecer: 
1612961. Foram analisadas 99 prescrições medicamentosas das primeiras 48 horas de internação 
de pacientes hospitalizados num setor de cardiologia de hospital militar. Utilizou-se um instrumento 
estruturado para o levantamento das medicações, submetidas ao software Micromedex para 
análise de potenciais interações medicamentosas. Para a identificação dos eventos adversos, 
realizou-se a análise dos prontuários dos pacientes com emprego de rastreadores específicos 
adaptados. A definição dos casos de evento adverso ocorreu em reunião de consenso de 
especialistas, com base na aplicação do Algoritmo de Naranjo para a análise da causalidade. Aplicou-
se estatística descritiva e cálculo de razão de chance. Resultados: Em 18 prescrições 
medicamentosas foram detectadas 22 interações graves, uma média de 1,22 interações graves por 
prescrição. Destas, todas tinham 5 ou mais medicamentos prescritos, com média de 13,33 
medicamentos por prescrição. O odds ratio em prescrições com cinco ou mais medicamentos foi de 
8,0 (p <0,0001). Os pares mais envolvidos foram anlodipino + sinvastatina e enoxaparina 
+clopidogrel. Dos 18 prontuários investigados, constatou-se três casos prováveis de eventos 
adversos associados às interações graves, envolvendo os pares: anlodipino + sinvastatina, 
enoxaparina +clopidogrel, enoxaparina + varfarina, os quais provocaram: hematomas em abdome, 
membros superiores e inferiores, hematúria, epistaxe. Conclusão: Há necessidade de vigilância do 
uso dos medicamentos e de intervenções que devem funcionar como barreiras de segurança e 
promover a qualidade da assistência medicamentosa.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Interações Medicamentosas; Efeitos Adversos. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 79 – TECNOLOGIA PARA SEGURANÇA DO CUIDADO INTRAOPERATÓRIO OBSTÉTRICO: 
VALIDAÇÃO DE UMA LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 
Nátale Carvalho de Souza Lugão1, Rafael Celestino da Silva2 

 
Introdução: A segurança do paciente é uma preocupação no centro cirúrgico, especialmente na 
particularidade da obstetrícia, onde a utilização de uma lista de verificação tem o potencial para 
reduzir os eventos adversos. Objetivo: Construir e validar uma lista de verificação de segurança 
cirúrgica obstétrica para o atendimento intraoperatório. Método: Estudo de validação, aprovado 
por comitê de ética em pesquisa com número de parecer 2040036, desenvolvido em duas fases: a 
primeira, de revisão integrativa, realizada em bases de dados com a utilização de critérios de seleção 
e descritores específicos. O corpus final foi de onze artigos e a partir da síntese das evidências 
captou-se os itens para a construção da lista, que foi organizada em momentos cirúrgicos e em 
seções de checagem. A segunda fase foi a validação de conteúdo da lista com 37 juízes, especialistas 
da área, que responderam um questionário online no qual avaliaram o designer da lista e o seu 
conteúdo quanto à relevância, concisão, precisão, pertinência e clareza com base numa escala 
Likert. Para análise, aplicou-se o índice de validação de conteúdo (>85%). Resultados: Verificou-se 
que o índice de validação de conteúdo foi: do design da lista de 95,0; do cabeçalho de 100,0; o 
primeiro momento da lista alcançou o total de 96,1; o segundo momento um total de 95,5; e o 
terceiro momento alcançou um resultado de 98,9. Com isso, o índice de validação de todas as seções 
de checagem presentes nos três momentos cirúrgicos foi de 97,1, constatando-se que a lista 
apresentou relevância, concisão, precisão, clareza e pertinência nos itens presentes nas seções de 
checagem. Conclusão: Os resultados evidenciaram itens que obtiveram o consenso entre os 
especialistas, além de recomendações para o aperfeiçoamento e inserção de outros itens. Espera-
se que esta lista possa ser utilizada como instrumento fortalecedor da cultura de segurança no 
ambiente cirúrgico.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Salas de Parto; Lista de Verificação. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 80 – ADESÃO ÀS PRÁTICAS SEGURAS NO PARTO 
 
Luana Sousa de Carvalho1, Taynan da Costa Alves2, Raphaele Maria Almeida Silva Ferreira3, Isabelly 
Costa Lima de Oliveira4, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Cavalho5 

 
Introdução: A temática de segurança do paciente vem se tornando parte fundamental dos 
processos relacionados à melhoria da qualidade assistencial e trata-se de uma temática de interesse 
mundial. Objetivo: Investigar a adesão às práticas seguras, pelos profissionais da saúde, durante o 
parto. Método: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, 
desenvolvido nos meses de agosto a outubro de 2018, em um hospital de referência, em Fortaleza-
Ce. Foram incluídos os profissionais presentes no momento da coleta. Foram excluídos os 
profissionais que estavam de férias ou de licença durante o período da coleta. A amostra da 
pesquisa foi definida por conveniência e composta por 40 partos. A coleta de dados foi realizada 
por meio do Instrumento de Observação para Partos Seguros da OMS. Resultados: As práticas 
seguras antes do parto cesáreo obtiveram uma taxa de adesão variando de 93,3% a 100%. A taxa 
de adesão das práticas seguras antes do parto normal, atingiram uma variação de 56% a 100%. Em 
relação às práticas após o parto cesáreo, a taxa de adesão variou de 93,3% a 100% para a maioria 
das práticas, exceto para os itens sobre amamentação no espaço de 1 hora, que não teve adesão 
de nenhum profissional, para o contato pele a pele 26,6% e para explicação dos sinais de perigo 
para a mãe/acompanhante, que teve uma baixa adesão de 6,6%. No que tange a adesão às práticas 
após o parto normal, constatou-se que a taxa de adesão variou de 40% a 100% para todas as 
práticas, exceto para o item de explicar os sinais de perigo à mãe e/ou acompanhante, que teve 
uma baixa adesão de 28%. Conclusões: Os profissionais demonstram uma boa adesão a maioria das 
práticas contempladas no instrumento de observação.  
 
Descritores: Parto Seguro; Checklist; Práticas Seguras.  
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 81 – SEGURANÇA NO CUIDADO DE ENFERMAGEM: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 
 
Robson Tostes Amaral1, Ana Lúcia Queiroz Bezerra2, Cristiane Chagas Teixeira3, Thaisa Cristina 
Afonso4, Leyla Gabriela Verner Amaral Brandão4 
 
Introdução: A segurança no cuidado em saúde tem se tornado um desafio para os profissionais, 
uma vez que está diretamente relacionada com o processo de trabalho e a qualidade do cuidado 
prestado ao paciente1. Torna-se relevante conhecer e refletir sobre as temáticas das publicações da 
enfermagem sobre segurança do paciente, por afetar diretamente a prática profissional2. Objetivo: 
Identificar a produção científica sobre a segurança no cuidado de enfermagem com potencial para 
a ocorrência de eventos adversos. Método: Estudo bibliométrico realizado nas bases de dados 
LILACS, IBECS, MEDLINE e BDENF. Foram utilizados os termos a partir dos DeCS e MeSH: “Patient 
safety”, “Medical errors” e “Nursing care”, da literatura produzida entre 2012 e 2016 e os artigos 
selecionados considerando tipo, ano, país, idioma e temática abordada. Realizada análise estatística 
descritiva. Resultados: Identificadas 98 publicações, 43,9% dos Estados Unidos da América e 10,2% 
no Brasil. Quanto ao tipo, 70,4% eram artigos originais, 85,7% em inglês. Temáticas abordadas, 
10,2% relacionaram-se a segurança/erros na medicação, 9,2% cultura de segurança, 8,2% a 
improvisações, interrupções, cuidados perdidos e inacabados e 5,1% a revelação do evento adverso 
para o paciente “Disclosure”. Conclusão: Existem temáticas relevantes como a cultura de segurança 
e a necessidade de mais investigação na revelação do evento adverso ao paciente “Disclosure”. As 
evidencias podem subsidiar novas pesquisas, propor ações contra a reincidência de erros evitáveis 
e aprimorar a cultura de segurança na prevenção de eventos adversos.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Qualidade da Assistência à Saúde; Cuidados de Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 82 – ANÁLISE DE RISCOS E OCORRÊNCIAS DE EVENTOS ADVERSOS EM PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 
 
Robson Tostes Amaral1, Ana Lúcia Queiroz Bezerra2, Cristiane Chagas Teixeira3, Thaisa Cristina 
Afonso4, Leyla Gabriela Verner Amaral Brandão4 
 
Introdução: A qualidade nos serviços de saúde e a segurança do paciente têm sido reconhecidas 
como uma tendência global em decorrência dos avanços no setor da saúde1. A enfermagem 
configura-se como força de trabalho incentivadora de estratégias de segurança do paciente e 
prevenção de eventos adversos2. Objetivo: Correlacionar os riscos e ocorrências de eventos 
adversos em pacientes hospitalizados. Método: Estudo de corte transversal. A amostra foi de 41 
enfermeiros assistenciais de um hospital estadual de ensino de Goiânia. Para coleta de dados foi 
utilizado instrumento autoaplicável intitulado “Eventos Adversos Associados às Práticas de 
Enfermagem”. Realizada análise estatística correlacionando as características dos participantes e 
ocorrências de eventos adversos. O estudo seguiu os preceitos éticos, sendo aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa sob parecer nº 1.876.211. Resultados: O risco de um enfermeiro delegar outro 
profissional menos preparado para realizar cuidados foi maior para aqueles com mais de um vínculo 
empregatício (p = 0,019) e maior carga horária semanal (p = 0,002). A extensa carga horária semanal 
aumentou o risco e ocorrência de erros de medicações (p = 0,012). A capacitação do enfermeiro em 
segurança do paciente apresentou menor risco e ocorrência de lesões por pressão (p = 0,019). Os 
eventos adversos apontaram correlação positiva entre “lesões por pressão” e “quedas” (p < 0,001), 
“erros de medicações e lesões por pressão” (p = 0,004) e “infecções relacionadas à assistência à 
saúde e erros de medicações” (p = 0,006). Conclusão: Os resultados representam a diferença na 
qualidade dos cuidados prestados pelos enfermeiros. Se faz necessárias estratégias imediatas para 
minimizar o acúmulo de vínculos empregatícios e a carga horária semanal por influenciar 
diretamente na qualidade da assistência prestada aos pacientes.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem; Dano ao Paciente. 
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Trabalho 83 – CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM RECURSO EDUCACIONAL ONLINE PARA 
PREVENÇÃO E MANEJO DA LESÃO POR PRESSÃO 
 
Rodrigo Magri Bernardes1, Maria Helena Larcher Caliri2  
 
Introdução: Os temas segurança do paciente e prevenção e tratamento da lesão por pressão (LP) 
necessitam ser incluídos nos currículos de graduação em enfermagem(1). Apesar do avanço na 
produção do conhecimento, existe um hiato entre o que se sabe e o que realmente é feito para 
prevenir e tratar as LP em serviços de saúde(2). Objetivos: Construir e avaliar um recurso educacional 
online (REO) para ser utilizado no ensino da prevenção e manejo da LP. Método: Estudo 
metodológico, de produção tecnológica. A avaliação da aparência, conteúdo e qualidade das 
informações do REO foi realizada por sete enfermeiros docentes de cursos de graduação utilizando 
instrumento validado. A avaliação do REO no formato digital foi feita por três técnicos de 
informática. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 
82239618.3.0000.5393). Resultados: na avaliação da apresentação e conteúdo, os juízes 
enfermeiros consideraram que dos 66 itens que compuseram o REO, 44 (66,67%) não necessitavam 
de mudança na apresentação e todos os itens tiveram o Índice de Validade de Concordância (IVC) 
maior que 0,8 (80% de concordância) e a média geral do IVC foi de 0,99. Quanto a qualidade das 
informações, o REO foi considerado excelente. Na avaliação dos profissionais da informática em 
relação à acessibilidade, navegabilidade, cores, espaço de tela, letras e figuras, duas características 
tiveram o índice de concordância menor que 80% e as pendências foram corrigidas. Quanto a 
avaliação da qualidade técnica, o REO foi considerado excelente. Conclusão: O REO foi validado em 
relação a aparência e conteúdo e será utilizado em pesquisa com estudantes de enfermagem para 
avaliação da sua eficácia como estratégia complementar no ensino de estudantes do último 
semestre de cursos de enfermagem.  
 
Descritores: Tecnologia Educacional; Lesão por Pressão; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
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Trabalho 84 – PROGRAMA DE NAVEGAÇÃO DE PACIENTES E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
SEGURANÇA DO PACIENTE NA TRANSIÇÃO DO CUIDADO: RESULTADOS DE UM CENTRO DE C NCER 
DE MAMA 
 
Rosane Teixeira1, Vania Rohsig2, Poliana Silva3, Elisiane Lorenzini4, Rubia Maestri5, Taiana Saraiva6, 
Aline Souza7  

 
Introdução: O enfermeiro navegador exerce papel crucial na atenção a pacientes com câncer que 
se encontram acessando o sistema de saúde. Dessa forma, contribui para a promoção da segurança 
na transição do cuidado. Objetivo: Analisar os resultados de um Programa de Navegação de 
Pacientes implementado em um centro de câncer de mama da Região Sul do Brasil. Método: Estudo 
retrospectivo de análise documental, transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. A análise 
de dados foi realizada por meio de estatística descritiva. O projeto foi aprovado sob número 
2.184.888 no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento. Resultados: O Programa 
de Navegação de Pacientes reduziu de 24,25 para 18,25 dias, o tempo dispendido entre o 
diagnóstico de câncer recebido pelas pacientes e o início do tratamento. O grau de satisfação de 
97,26% classificou como satisfeitas ou muito satisfeitas as pacientes que receberam atendimento 
da enfermeira navegadora. Conclusão: Trata-se do primeiro estudo brasileiro que se propôs a 
investigar a temática da navegação de pacientes nos serviços de saúde. O Programa obteve sucesso 
na sua implementação e mostrouse eficaz, especialmente no que tange à redução do tempo entre 
o diagnóstico de câncer recebido pelas pacientes e o início do tratamento. Dessa forma, evidenciou-
se que esse processo de melhoria na transição do cuidado, contribuiu, sobremaneira, para a 
qualidade e segurança na assistência à saúde.  
 
Descritores: Navegação de Pacientes; Care Transition; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
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Trabalho 85 – AUDITORIA BEIRA-LEITO DOS DISPOSITIVOS INVASIVOS EM UNIDADE DE 
INTERNAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA PROMOVER SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Samantha Vaccari Grassi Melara1, Clinton Fábio Gomes da Silva2, Andrea Cecília Rodrigues 
Mestrinari2, Susilene Rodrigues3, Luciana de Souza Jorge4, Maria Regina Lourenço Jabur5 
 
Introdução: Os dispositivos invasivos utilizados em pacientes são um risco para as Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), desta forma devem ter cuidados em sua utilização, sendo 
um indicador de qualidade da assistência, tendo em vista à segurança paciente. Objetivo: Avaliar a 
eficácia de auditoria como ferramenta para melhoria da adesão ao protocolo de cuidados na 
utilização de dispositivos. Método: Estudo quantitativo, descritivo e exploratório, realizado na 
enfermaria de internação de retaguarda da emergência, com média de permanência de dois dias. 
Nas visitas de auditoria foram avaliados os acessos venosos periféricos (AVP), cateteres venosos 
centrais (CVC), cateteres vesicais de demora (CVD), dispositivos respiratórios e equipos. 
Consideraram-se os cuidados que atendiam os quatros requisitos do protocolo institucional de 
dispositivo invasivo (validade, manutenção, identificação e proteção). As auditorias foram realizadas 
em maio a dezembro de 2018, semanalmente, pelo enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) junto com equipe de enfermagem do setor. Resultados: Considerando conforme 
os quatros requisitos do protocolo, em maio foram auditados 124 AVP, destes 32% (40) estavam 
não conforme, 200 equipos, destes 65% (130) não conforme, 12 CVD, destes 67% (08) não 
conforme, quatro AVC, destes 25%(01) não conforme. Após seis meses com o processo continuo de 
auditoria, avaliamos 220 AVP e apenas 14% (30) não conforme, 60 equipos, e 8% (05) não conforme, 
dez CVD sem nenhuma não conformidade, e um CVC com ausência de não conformidade. No 
período houve melhora na adesão aos cuidados, queda na utilização dos dispositivos e maior 
preocupação com a segurança do paciente. Conclusão: Diante do cenário acompanhado e avaliado, 
podemos dizer que auditoria a beira-leito é uma ferramenta essencial para manter a qualidade na 
assistência, porém há necessidade de vigilância, supervisão e mudança de cultura, além de 
envolvimento da equipe de enfermagem com o SCIH visando às melhorias.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Infecção Hospitalar; Enfermaria. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 86 – IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ACERTO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO 
PACIENTE CIRÚRGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Samla Sena da Silva Souza1, Natália Pimentel Gomes de Souza2, Raelly Ramos Campos Ximenes2, 
Jaciara de Araújo Monteiro3, Patrícia Silva Nunes4, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho5 
 
Introdução: O projeto Aceleração da Recuperação Total Pós-operatória (ACERTO) corresponde a um 
projeto multidisciplinar, que objetiva estabelecer um conjunto de cuidados perioperatórios com 
vista a melhora da recuperação do paciente cirúrgico. O projeto aborda os seguintes aspectos: 
nutrição perioperatória, hidratação venosa, informação pré-operatória, uso racional de dispositivos 
intravenosos e antibióticos, estimulo a deambulação precoce, dentre outros. Tais medidas, 
aceleram o tempo de recuperação no pós-operatório, diminuem o tempo de internação e 
consequentemente as possíveis complicações, colaborando para a segurança do paciente cirúrgico. 
Objetivo: Relatar a experiência de enfermeiros na implantação do projeto ACERTO. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência, do tipo descritivo. O projeto ACERTO começou a ser 
implementado no mês de dezembro de 2018, em setor de clínica cirúrgica, em um hospital 
universitário em Fortaleza-Ceará, após treinamento com os enfermeiros e demais membros da 
equipe multiprofissional do bloco cirúrgico. Inicialmente, o projeto englobou as seguintes 
especialidades cirúrgicas: geral, traumato-ortopedia, coloproctologia e digestiva. Resultados: Ao ser 
recebido no setor, o paciente é identificado como pertencente ao projeto ACERTO através de uma 
placa, fixada junto ao leito, contendo a hora do procedimento cirúrgico e as principais orientações 
em relação a alimentação, que também estão descritas na prescrição médica, que inclui a ingesta 
de um líquido claro, rico em carboidratos poucas horas antes da cirurgia, reduzindo o período de 
jejum, sem interferir no processo anestésico. Outro aspecto inclui a punção do acesso venoso 
periférico apenas no centro cirúrgico, diminuindo, o risco de flebite e a saturação da rede venosa. 
Conclusão: O projeto ACERTO ainda se encontra em período de implantação e segue em constante 
adaptação ao serviço, entretanto, já é possível observar efeitos positivos como diminuição do 
tempo de internação hospitalar, bem como redução de riscos para o paciente cirúrgico.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cuidados Pré-operatórios; Protocolos. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 87 – VALIDAÇÃO PSICOMÉTRICA DO INSTRUMENTO “PESQUISA SOBRE CULTURA DE 
SEGURANÇA DO PACIENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE”1 

 
Sandra Dal Pai2, Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz3, Tassiane Ferreira Langendorf4 

 
Introdução: Uma cultura de segurança positiva deve ser expressada em todos os pontos da rede de 
atenção à saúde para que se consiga reduzir a ocorrência de Eventos Adversos (EAs), lapidar a 
assistência ao paciente e melhorar o clima de segurança em todos os espaços de saúde, 
especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS)1, pois este espaço compreende-se como 
coordenador da atenção e centro comunicador do arranjo organizacional de saúde. Objetivo: 
Analisar a confiabilidade e validade das propriedades psicométricas da versão brasileira do 
instrumento “Pesquisa sobre Cultura de Segurança do Paciente para APS”. Método: Estudo 
transversal, realizado com 188 profissionais da equipe multiprofissional atuantes na APS de um 
município da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A coleta de dados foi entre 
dezembro de 2017 a abril de 2018. O instrumento utilizado foi “Pesquisa sobre Cultura de Segurança 
do Paciente para APS”, onde foi testado a estrutura fatorial. Foi empregada técnica de análise 
fatorial exploratória pelo método dos componentes principais e realizada análise fatorial pelo 
método de extração dos eixos principais, rotação Varimax. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Unijuí, sob CAAE 78621917.5.0000.5350 e sob parecer consubstanciado 2.413.567 
de 04 de dezembro de 2017. Resultados: O Alfa de Cronbach foi considerado satisfatório. Na análise 
fatorial, os 14 fatores encontrados que mediram a cultura de segurança do paciente foram 
confiáveis, corroborados a partir de sua estrutura pré-estabelecida, viabilidade de aplicação e 
competência de avaliação para a qual é proposto. A validade e à confiabilidade dão suporte 
adicional para a aplicabilidade do instrumento em pesquisas que pretendem avaliar a cultura de 
segurança do paciente na APS. Conclusões: A versão brasileira do questionário mostrou-se válida e 
confiável, podendo contribuir com pesquisas sobre cultura de segurança do paciente na APS no país. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde; Estudos de Validação. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 88 – CULTURA DE SEGURANÇA POSITIVA NA PERSPECTIVA DE TRABALHADORES QUE 
ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE1 
 
Sandra Dal Pai2, Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz3, Tassiane Ferreira Langendorf4, Daiane 
Fernanda Brigo Alves5 
 
Introdução: Tendo em vista o enfrentamento de eventos adversos ocorridos durante a assistência 
do usuário, gestores e líderes de saúde discutem com mais frequência a Segurança do Paciente (SP)1. 
Neste contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) deve ter uma Cultura de Segurança do Paciente 
(CSP) fortalecida para conseguir enfrentar erros durante a assistência, atender complexas exigências 
sociais e ter visão integral das situações de saúdedoença da população adscrita na sua unidade. 
Objetivo: Avaliar a CSP na perspectiva da equipe multiprofissional atuante na APS. Método: Estudo 
transversal, com 188 profissionais da equipe multiprofissional de um município da região noroeste 
do Rio Grande do Sul, Brasil. A coleta de dados foi entre dezembro de 2017 a abril de 2018. Utilizou-
se o questionário “Pesquisa sobre Cultura de Segurança do Paciente para APS”. Foi considerado 
“percepção positiva” quando o ISSP foi > 3 e “percepção claramente positiva”, quando? 4. Projeto 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unijuí, sob CAAE 78621917.5.0000.5350 e sob 
parecer consubstanciado 2.413.567 de 04 de dezembro de 2017. Resultados: O escore geral da CSP 
foi positivo (3,64±0,84). As maiores pontuações foram nas dimensões Seguimento da atenção ao 
paciente (4,32±0,58); Trabalho em equipe (4,31±0,48); Aspectos relacionados à SP e qualidade 
(4,12±0,77); Troca de informações entre instituições (4,11±0,75); Comunicação aberta (4,07±0,66). 
As pontuações médias foram para Comunicação sobre o erro (3,89±0,65); Aprendizagem 
organizacional (3,87±0,70); Avaliação geral sobre SP e qualidade (3,72±0,61); Processo de trabalho 
e padronização (3,64±0,63); Avaliação geral sobre SP (3,48±0,73); Avaliação global da qualidade 
(3,45±0,66); Treinamento da equipe (3,40±0,75); Apoio dos gestores (3,19±0,77). Obteve-se 
percepção negativa para Ritmo e carga de trabalho (2,38±0,76). Conclusão: Demonstra-se uma 
cultura de segurança positiva no serviço inquirido. Contudo, deve-se direcionar olhares para 
dimensão com percepção negativa e pensar em estratégias que possam melhorar a rotina e a carga 
de trabalho. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde; Cultura Organizacional. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Gehring K, Schwappach DLB, Battaglia M, et al. Safety climate and its association with office type 
and team involvement in primary care. Int j qual health care 2013;25(4):394402. DOI: 
10.1093/intqhc/mzt036 
 
___________________________________ 
1 Resumo extraído da dissertação de mestrado, intitulada Cultura de segurança do paciente na perspectiva 
da equipe multiprofissional atuante na Atenção Primária à Saúde, 2018. Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul e Universidade de Cruz Alta.  
2 Relatora do trabalho. Enfermeira. Mestre em Atenção Integral à Saúde. E- mail: 
sandradalpai@yahoo.com.br 
3 Enfermeira. Doutora em Ciências. Docente da graduação e do Programa de Pós-Graduação Atenção 
Integral à Saúde da Unijuí.  
4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente no Departamento de Enfermagem da UFSM.  
5 Enfermeira. Mestranda em Atenção Integral à Saúde pela Unijuí e Unicruz. 

 



 214 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 89 – A UTILIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS NA ASSISTÊNCIA MATERNA E PERINATAL 
 
Silvana Cruz da Silva¹, Karen Jeanne Cantarelli Kantorski² Caroline Bolzan Ilha³ Adriana Catariana 
de Oliveira Souza4 Tânia de Souza Bossi Magnago5 Eva Néri Rubim Pedro6 
 
Introdução: A utilização de ações simples e básicas relativas à segurança do paciente protegem os 
pacientes de eventos adversos evitáveis e demandam práticas sistematizadas para observância das 
diretrizes1. Adotar checklists e protocolos adaptados ao contexto, que promovam a segurança na 
atenção materna e perinatal pode trazer benefícios para os profissionais e pacientes, além de 
envolver toda a equipe de saúde2. Objetivo: Analisar a percepção da equipe multiprofissional sobre 
os protocolos existentes para a assistência materna e perinatal. Métodos: Estudo exploratório-
descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido em um hospital universitário do sul do Brasil. 
Os dados foram coletados entre agosto e novembro de 2016, por meio de seis encontros de grupos 
focais, com um total de 12 profissionais da saúde, entre médicas, enfermeiras e técnicas de 
enfermagem das unidades: centro obstétrico e internação obstétrica. Utilizou-se a Análise de 
Conteúdo do tipo Temática para tratamento dos dados. A pesquisa seguiu os aspectos éticos tendo 
parecer do CEP nº1.719.276. Resultados: Evidenciou-se que a utilização dos protocolos é percebida 
como uma estratégia para evitar falhas, uma medida de segurança que precisa de investimento, tais 
como a atualização dos protocolos existentes, construção de novos e facilidade no acesso aos 
protocolos. A violação das rotinas e protocolos é relacionada a sobrecarga de trabalho pela falta de 
profissionais. As participantes destacaram que nem sempre as normas são cumpridas e refletiram 
sobre os riscos que se expõem de cometer um erro quando realizam alguma violação dos protocolos 
hospitalares. Para elas, melhorar a adesão aos protocolos é uma construção diária e deve ser 
reforçada pela equipe, sinalizando o papel da enfermeira como líder, para fomentar essas atitudes. 
Conclusões: A compreensão sobre o que a equipe pensa da utilização dos protocolos, possibilita 
identificar situações vulneráveis à ocorrência de erro e auxilia a planejar ações para qualificar o 
cuidado materno e perinatal.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Assistência Perinatal; Obstetrícia. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 90 – PREVENÇÃO DA PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: ESTUDO DE 
INTERVENÇÃO 
 
Rodrigo dos Santos Polycarpo¹, Silvio Cesar da Conceição² 
 
Introdução: A pneumonia associada a ventilação mecânica (PAVM) é um processo infeccioso do 
parênquima pulmonar que acomete pacientes submetidos a intubação endotraqueal e ventilação 
mecânica (VM) por mais de 48-72h e para as quais a infecção não foi motivo para iniciar a 
ventilação¹. A abordagem dos bundles de prevenção de PAVM visa que todos os elementos sejam 
executados conjuntamente em uma estratégia de “tudo ou nada” pois os resultados são efetivos 
somente se todos os cuidados forem realizados em todos os momentos². Objetivos: Avaliar o 
impacto de um treinamento à beira do leito sobre o bundle de prevenção de PAVM na incidência 
deste tipo de infecção nos pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs). Método: 
Estudo de intervenção, com abordagem quantitativa, realizada em 3 UTIs de um hospital geral do 
município do Rio de Janeiro, entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro de 2017. A incidência 
de PAVM foi obtida no sistema informatizado antes e após a realização de treinamento sobre 
prevenção, à beira do leito, em todos os plantões (diurnos e noturnos), para as equipes 
multiprofissionais das três UTIs da unidade hospitalar (agudo, coronariana e crônica). Resultados: 
Participaram do treinamento 71 profissionais, correspondendo a 69% da população da equipe total 
das três UTIs. Em relação à distribuição dos participantes por profissão, foi obtido: enfermeiros 
(21%), técnicos/auxiliares de enfermagem (62%), médicos (7%), fisioterapeutas (1%), outros (9%). 
As incidências de PAVM nas três UTIs nos meses adjacentes ao estudo foram 3 em agosto, 4 em 
setembro, 3 em outubro e 0 em novembro. Apesar de não ter havido tempo suficiente para um 
seguimento maior, foi possível perceber uma queda considerável da incidência de PAVM logo após 
a realização do treinamento. Projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, através da 
Plataforma Brasil – CAAE: 71190317.6.0000.5291. 
 
Descritores: Pneumonia; Ventilação Mecânica; Capacitação em Serviço. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Mendonça M. Serviço de controle de infecções hospitalares na prevenção da pneumonia 
associada à ventilação mecânica. Prática Hospitalar. 2009; 9(66):55-6. 2. Hilberman M. The 
evolution of the intensive care unit Crit Care Med. 1975 JulAug;3(4):159-65.  
___________________________________ 
1 Acadêmico de enfermagem. Universidade Veiga de Almeida.  
2 Enfermeiro. Mestre. Professor Auxiliar da Escola de Saúde. Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação 
(IBMR). E-mail: silvioenfermeiro73@gmail.com  
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Trabalho 91 – O USO DO PROTOCOLO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO COMO ESTRATÉGIA PARA 
SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Laís Facioli Rosa Moreno da Costa1, Simone Cristina Ribeiro2 
 
Introdução: Tromboembolismo venoso (TEV) manifestado também pelo tromboembolismo 
venoso profundo e o tromboembolismo pulmonar são complicações frequentes no âmbito 
hospitalar, podendo ser evitados. Os protocolos são utilizados para a descrição específica da 
assistência/cuidado, contendo todos os detalhes operacionais e específicos, descrevendo como 
se faz e quem faz, norteando os membros envolvidos na assistência tendo como meta auxiliar na 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde². Objetivo: Descrever experiência de 
implantação de protocolo de profilaxia de TEV. Método: Trata-se de relato de experiência, 
realizado em uma instituição do interior paulista. No ano de 2015 foi elaborado protocolo e 
submetido à comissão multidisciplinar de profissionais para validação. Foram incluídos todos os 
pacientes com idade superior a 18 anos, sob tratamento cirúrgico que apresentavam fatores de 
risco para TEV no período de janeiro a julho de 2017. Resultados: As estratégias do protocolo 
englobaram aplicação do impresso de identificação de risco, item de prescrição via sistema 
eletrônico para enfermagem, alerta médico (placas de identificação no prontuário/leito), diário 
de caminhada, reavaliação com discussão dos êxitos, fragilidades, validação e implantação do 
protocolo gerenciado. Para os pacientes com baixo risco foi indicada mobilização no leito e 
deambulação precoce; os com risco intermediário receberam indicação de uso de heparina, 
elevação de membros inferiores e uso de meias antitrombóticas; os com alto risco, além de todas 
as recomendações para risco intermediário, acrescentou-se o uso de compressor pneumático 
intermitente e alerta para risco de hemorragia. Conclusão: O uso do protocolo contribuiu para 
conscientização da equipe de enfermagem e médica para esta complicação, o que impacta sobre 
a qualidade do cuidado prestado.  
 
Descritores: Tromboembolismo Venoso; Protocolos de Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Caiafa JS, Bastos M. Programa de profilaxia do tromboembolismo venoso do Hospital Naval 
Marcílio Dias: um modelo de educação continuada. J Vasc. Bras. Rio de Janeiro, v.1, n.2, p. 103-
112, 2002. Disponível em: http://jvascbras.com.br/pdf/02-01-02/02-01-02-103/02-01-02-
103.pdf. Acesso em: 30. Dez. 2018.  
2. Pimenta CAM et al. Guia para construção de protocolos assistenciais de enfermagem. COREN 
1ª versão: São Paulo, 2017, 50 p. Disponível em: http://portal.coren-
sp.gov.br/sites/default/files/Protocolo-web.pdf. Acesso em: 30. Dez. 2018. 
___________________________________ 
2 Enfermeira, Especialista em Urgência, Emergência e CTI Adulto. Hospital Regional de Franca. E-mail: 
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Trabalho 92 – SEGURANÇA NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Laís Facioli Rosa Moreno da Costa1, Simone Cristina Ribeiro2 
 
Introdução: Os erros de medicação podem ocorrer em qualquer etapa do processo que inclui 
prescrição, transcrição, dispensação, administração e monitorização das reações adversas. A 
Organização Mundial da Saúde lançou o terceiro desafio global com a finalidade de reduzir em 
50% os danos graves e evitáveis associados aos medicamentos nos próximos cinco anos. 
Objetivo: Relatar a experiência do Núcleo de Segurança do Paciente no processo de dispensação 
segura de medicamentos. Método: Trata-se de um relato de experiência realizado com as 
equipes de enfermagem dos setores de internação de um hospital privado localizado no interior 
do Estado de São Paulo. Resultado: Implantação do processo de conferência da fita de 
medicação pela equipe de enfermagem. A fita de medicação é uma maneira organizada e 
padronizada de dispensação de medicamentos pela farmácia, durante as 24 horas do dia são 
dispensadas três fitas correspondentes aos horários da manhã, tarde e noite. Os medicamentos 
são separados por horário conforme a prescrição médica e juntamente com cada medicamento 
estão os materiais necessários para seu preparo e administração. Os auxiliares/ técnicos de 
enfermagem de cada enfermaria em horários pré-estabelecidos são responsáveis por realizar a 
conferência das medicações do hospital, afim de identificar possíveis erros de dispensação e 
realizar a troca pelo medicamento correto, minimizando erros de administração de 
medicamentos. Desta maneira, a equipe de enfermagem do período da tarde realiza a 
conferência de todas as medicações da fita do turno da noite; e a equipe do noturno realiza a 
conferência das medicações dos turnos da manhã e tarde. Proporcionando a prática de dupla 
checagem dos medicamentos antes do preparo e administração. Conclusão: Permitiu-se 
despertar a importância da conferência dos medicamentos pela equipe de enfermagem, 
identificando os erros de dispensação e consequentemente minimizando os erros de 
administração de medicamentos, além de garantir melhoria na segurança e assistência prestada 
ao paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Erros de Medicação e Dispensação. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. World Health Organization. Medication erros: technical series on safer primary care. Geneva, 
Switzerland: World Health Organization. 28 p. dez. 2016. ISBN 978-92-4 151164-3. 
2. Junior AJ, Gerhardt LM. Desafio global da Organização Mundial da Saúde: redução de danos 
associados à administração de medicamentos. In: Revista Contexto & Saúde. Universidade 
Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul: Ed. Unijuí, v. 17, n. 32, p. 1-4, 2017. 
Disponível em: 
<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/6919>. Acesso 
em: 15 set. 2018. 
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2 Enfermeira, Especialista em Urgência, Emergência e CTI Adulto. Hospital Regional de Franca. E-mail: 
simone.cribeiro@hotmail.com  
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Trabalho 93 – WORKSHOP SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA PRESSURE ULCER SCALE FOR 
HEALING (PUSH) EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Talita Honorato Siqueira1, Andréa Mathes Faustino2, Ana Lúcia da Silva2, Juliana Lopes da Silva3, 
Tathianny Tanferri de Brito Paranaguá2, Gardênia Lustosa de Lucena4 
 
Introdução: Desenvolvido e validado em 1996, o instrumento Pressure Ulcer Scale for Healing 
(PUSH) é usado para a avaliação clínica do processo de cicatrização de Lesões por Pressão em um 
longo período de tempo, permitindo ao profissional de enfermagem monitorar os resultados das 
intervenções quanto ao uso de coberturas e curativos em programas de tratamentos de feridas1. 
Objetivo: Relatar a experiência de capacitação e treinamento dos profissionais de enfermagem na 
utilização do instrumento Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) em um hospital universitário do 
Centro Oeste. Metodologia: Trata-se de relato de experiência vivenciado por alunos e profissionais 
do Núcleo de Segurança do Paciente, fruto de parceria ensino-serviço em projeto de extensão 
universitária. A atividade educativa adotou o modelo de Workshop, que incluiu parte teórica, 
realizada através de palestra expositiva dialogada, com duração de 60 minutos e parte prática, por 
meio de um estudo de caso para aplicação do instrumento PUSH. Resultados: Participaram do 
Workshop 82 profissionais. A experiência permitiu identificar dificuldade dos profissionais para 
classificar os estágios da lesão por pressão e escolher o curativo e cobertura apropriados para cada 
tipo. O tratamento das lesões por pressão é um processo complexo e dinâmico, dependente de 
avaliações sistematizadas, prescrições distintas de frequência e tipo de curativo ou cobertura, 
conforme a evolução do processo cicatricial. O ambiente favoreceu participação ativa na resolução 
de problemas, interação entre os profissionais, melhora na comunicação e padronização de 
processos, viabilizando o desenvolvimento de competências na melhoria contínua dos resultados 
assistenciais. Conclusão: A função do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) em processos de 
educação em serviço se mostrou efetivo no estímulo ao raciocínio clínico, para acompanhamento e 
tratamento corretos. O Workshop apresentou-se como estratégia metodológica ativa, com ações 
de integração ensino-serviço, que favoreceu um ambiente com maior desempenho profissional. 
 
Descritores: Educação Continuada; Treinamento por Simulação; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Santos VLCG, Azevedo MAJ, Silva TS, Carvalho VMJ, Carvalho VF. Adaptação transcultural do 
Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), para a língua portuguesa. Rev Latino-am Enfermagem 2005 
maio-junho; 13(3):305- 13. 
___________________________________ 
1 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem (UnB). Enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente do 
Hospital Universitário de Brasília. E-mail: talitahonorato@outlook.com  
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 
Brasília (UnB).  
3 Acadêmica de enfermagem. Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB).  
4 Enfermeira. Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Universitário de Brasília.  
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Trabalho 94 – O USO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA NA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Tamires Barradas Cavalcante1, Araceli Moreira de Martini Fontenele2, Danilo Marcelo Araujo dos 
Santos3, Tereza Rachel Gomes Alencar4, Kézia Cristina Batista dos Santos5, Ângela Mirella Magalhães 
Amorim6 
 
Introdução: As metodologias ativas são um recurso disponível e inovador para maior participação 
dos envolvidos no processo educativo¹. A situação-problema é um exemplo de metodologia que 
pode gerar discussões bem como motivar a construção de um plano de ação para o fortalecimento 
da segurança do paciente em uma instituição. Objetivo: Relatar a experiência de oficina sobre 
segurança do paciente realizada com profissionais de enfermagem em um Hospital Universitário do 
Maranhão. Método: A oficina teve como meta instrumentar os profissionais do uso da metodologia 
ativa situação-problema ao discutir sobre um caso clínico com o foco em segurança do paciente. As 
etapas seguidas para condução da atividade foram: distribuição do material de apoio para os 
participantes e leitura, início da discussão por parte do facilitador, perguntando aos participantes 
quais os problemas encontrados e quais os motivos (hipóteses) que levaram o problema a 
acontecer, divisão dos participantes em grupos de mesma quantidade, escolha por cada grupo de 
um dos problemas levantados para a elaboração de um plano de intervenção, orientação do 
facilitador sobre como elaborar um plano de intervenção, apresentação do plano de intervenção 
por parte dos grupos e avaliação da atividade. Resultados: Os participantes tiveram a oportunidade 
de expressar suas ideias criticamente e de forma reflexiva, questionando a respeito das causas dos 
problemas levantados e elaborando questões de aprendizagem, como: Quais os motivos da baixa 
adesão aos protocolos de segurança do paciente? Como implementar a cultura de segurança do 
paciente? Como otimizar ações de monitoramento e supervisão relacionados à segurança do 
paciente? Conclusões: A atividade trouxe a reflexão sobre quais as estratégias mais eficazes para o 
fortalecimento da segurança do paciente nas instituições. Atividades que gerem diagnóstico, 
reflexão e elaboração de soluções pelos profissionais da assistência para resolução dos problemas 
evidenciados encontram nas metodologias ativas métodos que atendem a este objetivo. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Metodologia. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:   
1. Macedo KDS, Acosta BS, Silva EB, Souza NS, Beck CL, Silva KCD. Metodologias ativas de 
aprendizagem: caminhos possíveis para inovação no ensino em saúde. Revista Esc Anna Nery 2018; 
v. 22, n. 3. Disponível em, <http://www.scielo.br/pdf/ean/v22n3/pt_1414-8145-ean-22-03-
e20170435.pdf>. Acesso em 20 out 2018. 
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Trabalho 95 – DIMENSIONAMENTO DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE: IMPLANTAÇÃO 
DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
 
Tamires Barradas Cavalcante1, Araceli Moreira de Martini Fontenele2, Danilo Marcelo Araujo dos 
Santos3, Tereza Rachel Gomes Alencar4, Claudean Serra Reis5, Kézia Cristina Batista dos Santos6 
 
Introdução: A sobrecarga de trabalho e o subdimensionamento da equipe de enfermagem são 
prejudiciais à qualidade da assistência e segurança do paciente. A resolução COFEN 543/2017 
considera o sistema de classificação de pacientes (SCP) para o dimensionamento de pessoal de 
enfermagem1. Objetivo: Relatar a experiência da implantação do SCP em unidades de internação 
de um Hospital Universitário. Método: Inicialmente houveram reuniões do grupo de profissionais 
de enfermagem das unidades de internação e divisão de enfermagem sobre como adotar um SCP 
na instituição para a realização do dimensionamento de enfermagem. O instrumento validado de 
escolha para utilização foi o de Fugulin et al2. Após elaboração de material educativo, os 
profissionais iniciaram a educação permanente nos seus setores sobre a importância de se conhecer 
o seu perfil de pacientes quanto ao nível de complexidade e sobre o instrumento a ser utilizado. 
Concomitante à educação, o instrumento de visita diária informatizado e utilizado para impressão 
pelas unidades foi modificado com a inclusão do instrumento, para início da coleta dos dados na 
visita de enfermagem e a consequente classificação de pacientes. Essa implantação iniciou-se em 
uma unidade piloto e depois se estendeu às outras unidades. Resultados: O SCP encontra-se 
implantado nas unidades de internação da instituição. Este está em processo de migração para 
outro sistema informatizado, de forma que a classificação de cada paciente seja incluída no sistema 
pelo enfermeiro de referência responsável pelo usuário o qual este presta os cuidados. Conclusões: 
As boas práticas na coleta de informações e na gestão de carga de trabalho relacionada à 
enfermagem traz benefícios para as atividades realizadas por esses profissionais e viabiliza a 
efetivação de ações voltadas para a segurança do paciente. O SCP trouxe benefícios para o 
dimensionamento adequado e para a gestão das atividades de enfermagem nas unidades de 
internação da instituição. 
 
Descritores: Administração de Recursos Humanos; Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. COREN - Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 543/2017, de 18 de abril de 2017. Atualiza 
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serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem. Brasília (DF): COFEN; 2017. [cited 2017 Sep 
19]. Available from: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-5432017_51440.html [ Links ]  
2. SANTOS, Fernanda dos et al . Sistema de classificação de pacientes: proposta de complementação do 
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11692007000500015&lng=en&nrm=iso>. access on 10 Feb. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
11692007000500015. 
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Trabalho 96 – MAPEAMENTO DO PROCESSO DE PRESCRIÇÃO DE QUIMITERÁPICOS COMO 
ESTRATÉGIA PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Eriane Nascimento Pinto1, Valdete Oliveira Santos2, Teresa Tonini3, Enirtes Caetano Prates Melo4 

 

Introdução: Em oncologia, as falhas mais freqüentes são erro de dose, incompatibilidade físico – 
química e escolha errônea do protocolo de quimioterapia. O mapeamento de processo permite a 
visualização das atividades e suas adaptações, evidenciando suas fragilidades. O seu redesenho 
possibilita a otimização das tarefas e a implantação de barreiras. Objetivo: Objetivou-se mapear as 
atividades da etapa de prescrição de medicamentos quimioterápicos. Metodologia: trata-se de um 
estudo avaliativo. Os dados foram coletados através da observação passiva e entrevista semi-
estrurada em um hospital público especializado no atendimento de pacientes oncológicos. Os 
resultados encontrados foram organizados em mapas de processos através do programa Bizagi 
Modeler Easy®. Aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa, sob o Parecer nº 1.632.749 de 12 de 
julho de 2016. Resultados: Doze atividades foram identificadas no mapeamento desse processo. 
Cinco pontos críticos foram apontados: alteração de dose, impressão da prescrição, identificação 
do paciente, avaliação dos medicamentos de suporte clínico, prescrição manuscrita, ausência de 
alerta para informações discrepantes e tomada de decisão nos casos clínicos mais complexos. 
Análise dos dados: O processo de prescrição de quimioterápicos realizado cotidianamente 
apresentou-se distante do processo idealizado pela gestão da unidade hospitalar. A sobrecarga de 
trabalho, a condição socioeconômica dos pacientes, inflexibilidade do sistema eletrônico, realização 
de tarefas simultaneamente, uso de aplicativos de mensagem de smartfones e preferências 
pessoais dos profissionais foram os fatores contribuintes para as adaptações do processo e, 
conseqüentemente maior possibilidade de ocorrência de incidentes relacionados a medicação. 
Conclusão: Falhas na etapa da prescrição médica podem acarretar em sobrecarga do sistema de 
medicação e se não sejam identificadas nas etapas subseqüentes e atinjam o paciente podem 
ocasionar danos gravíssimos e até letais. Por se tratar da etapa inicial do sistema, um maior número 
de barreiras pode ser inserido, tornando o processo mais seguro e eficiente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Antineoplásicos; Qualidade da Assistência de Saúde.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
Referências:  
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007. 
Aprova o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e 
Oficinais para Uso Humano em farmácias e seus Anexos. Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação 
de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. Diário oficial da União, 
Brasília, DF, 09 de outubro de 2008.  
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Trabalho 97 – PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ACERCA DO 
ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CUIDADO 
 
Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá1, Pedro Rodrigues Carvalho2, Emannuela Sofia Dantas 
Ferraz2, Cristiane Chagas Teixeira3, Ana Lúcia Queiroz Bezerra4 
 
Introdução: Desde que o cuidado primário seguro tornou-se um desafio a ser enfrentado pelas 
instituições de saúde, uma das estratégias que tem sido estimulada é o envolvimento do próprio 
paciente no cuidado, que está intimamente ligado à relação estabelecida com o profissional de 
saúde. Neste sentido, identificar evidências subsidiará ações para melhorar a segurança e incentivar 
que os pacientes sejam colocados no centro dos cuidados e incluídos como parceiros plenos da 
assistência1. Objetivos: Analisar a percepção dos profissionais de saúde da atenção primária sobre 
o envolvimento do paciente no cuidado. Metodologia: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
realizado em sete Unidades Básicas de Saúde da região Leste do Distrito Federal, em outubro e 
novembro de 2018, com profissionais de saúde. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas 
individuas e analisados com auxílio do software Iramuteq. CAAE nº 88474218.6.0000.0030, parecer 
nº 2.745.812. Resultados: Participaram do estudo 22 profissionais com idade entre 25 e 70 anos ± 
43,8 anos. O tempo de formado variou de 10 meses a 35 anos e o tempo de trabalho na instituição 
foi de 6 meses a 25 anos. A percepção dos profissionais de saúde sobre o envolvimento do paciente 
é limitada. A análise da nuvem de palavras mostrou com maior frequência as palavras ‘não’, 
‘paciente’ e ‘gente’, desvelando que o envolvimento do paciente no cuidado não acontece na 
prática diária dos profissionais de saúde. Entretanto, apresentou nuances sobre a importância 
atribuída a essa prática, uma vez que se trata de um ambiente de transição de cuidado e o paciente 
necessita desenvolver sua autonomia para dar continuidade à recuperação e promoção da saúde. 
Conclusão: O estudo mostra a necessidade de qualificar os profissionais de saúde para promover o 
efetivo engajamento do paciente no cuidado, com vistas a contribuir com a resolutividade da 
assistência prestada pela atenção primária.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde; Participação do Paciente.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Astier-Pena MP, Torijano-Casalengua ML, Olivera-Canadas G. Prioridades en seguridad del 
paciente en Atención Primaria. Aten Primaria. 2016;48(1):3-7. 
___________________________________ 
1 Enfermeira. Professor Adjunto da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Brasília (DF), 
Brasil. E-mail: ttb.paranagua@gmail.com 
2 Graduação em Enfermagem. Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Brasília (DF), 
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3 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás. Goiânia (GO), Brasil.  
4 Enfermeira. Professor Associado da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Goiânia 
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Trabalho 98 – SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO 

 
Gabriela Rodrigues Zinn1, Kemilyn Martins Vieira2, Verusk Arruda Mimura3 

 
Introdução: A responsabilidade da equipe de enfermagem no centro cirúrgico é de promover a 
segurança do paciente e buscar a redução de eventos adversos, através da implementação de 
estratégias. Assim, foi desenvolvida a ferramenta time out pela Organização Mundial da Saúde, 
como estratégia de garantir a cirurgia segura, sendo aplicada em três momentos: antes da indução 
anestésica, antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair da sala cirúrgica. Objetivo: O presente 
estudo teve como objetivo identificar a percepção da equipe de enfermagem do centro cirúrgico 
acerca da utilização da ferramenta time out. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório 
descritivo por meio de revisão integrativa da literatura científica, que possibilita a síntese do estado 
do conhecimento de um determinado assunto. Resultados: Na análise das publicações 
selecionadas, observa-se que a maior parte da produção foi publicada de 2015 a 2016 (92%), o que 
mostra o crescente interesse das instituições pelo estudo do tema. Quanto aos locais de publicação, 
a maior parte das pesquisas foi realizada na região Sul (44%) e Sudeste (32%) do Brasil. Em relação 
ao delineamento de pesquisa, identificou-se que das 10 publicações, cinco utilizaram abordagem 
qualitativa (50%), cinco quantitativa (50%). Os resultados foram descritos através de categorias: 
Percepção da equipe de enfermagem do centro cirúrgico acerca da utilização da ferramenta time 
out Adesão da ferramenta time out pela equipe de enfermagem do centro cirúrgico - Benefícios 
decorrentes da implementação da ferramenta time out nos aspectos relacionados à segurança do 
paciente. Conclusão: É necessário que os profissionais passem por processos educativos que são 
necessários para sensibilizar a equipe quanto à importância desse instrumento de verificação, bem 
como promover maior integração da equipe multiprofissional, reforçando a atuação conjunta na 
prestação de uma assistência segura e de qualidade ao paciente cirúrgico. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Centro Cirúrgico; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Brasil. Ministério da Saúde - Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. 
Brasília/DF. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2017.  
2. Carvalho PA, Göttems LBD, Pires MRGM, Oliveira MLC. Cultura de segurança no centro cirúrgico 
de um hospital público, na percepção dos profissionais de saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 
2015;1041-48. 
___________________________________ 
1 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela USP/SP. Coordenadora Pedagógica dos Cursos de Graduação e 
Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Paulista - UNIP Campus Alphaville. 
2 Enfermeira graduada pela Universidade Paulista – UNIP Campus Sorocaba-SP. 
3 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela PUC/SP. Coordenadora Pedagógica do Curso de Graduação em 
Enfermagem, da Universidade Paulista – UNIP Campus Sorocaba-SP. Relatora. E-mail: 
veruskarruda@yahoo.com.br  
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Trabalho 99 – PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM COMO FERRAMENTA PARA 
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DE PACIENTES ADULTOS COM DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA 

 
Victória Tiyoko Moraes Sakamoto1, Tainara Wink Vieira2, Carine Raquel Blatt3, Rita Catalina 
Aquino Caregnato4 

 
Introdução: Os protocolos assistenciais estão sendo cada vez mais utilizados com o intuito de 
qualificar a assistência e a comunicação nos processos de trabalho. Estas ferramentas estabelecem 
de forma clara os critérios a serem seguidos, a fim de garantir que o processo de cuidado seja 
criterioso e, principalmente, seguro1. Objetivos: Desenvolver um protocolo assistencial de 
enfermagem para promoção da segurança dos pacientes adultos submetidos à derivação 
ventricular externa assistidos em unidades de terapia intensiva. Método: Delineouse uma pesquisa 
de desenvolvimento tecnológico em saúde realizada em três etapas: a) scoping review; b) avaliação 
da qualidade das evidências; e c) desenvolvimento do protocolo assistencial de enfermagem. 
Resultados: A etapa do scoping review permitiu selecionar 54 artigos de diferentes recursos 
informacionais que serviram de subsídio para a determinação dos principais cuidados de 
enfermagem. Cada um deles foi avaliado de acordo o GRADE2, resultando em 2 estudos com 
qualidade alta, 13 com qualidade moderada, 34 com qualidade baixa e 5 com qualidade muito baixa. 
O protocolo assistencial desenvolvido contém fluxogramas que auxiliam na tomada de decisão e 
apresenta 20 cuidados de enfermagem com suas respectivas justificativas. Tais cuidados foram 
subdivididos em cinco categorias, a saber: posicionamento e mobilização no leito; sistema de 
drenagem; cuidados com o cateter; monitorização da pressão intracraniana; e administração de 
medicamentos. Conclusões: Os protocolos assistenciais são considerados tecnologias em saúde cuja 
complexidade varia de acordo com as diferentes demandas relacionadas ao processo de cuidado. E 
esta complexidade deve ser capaz de impulsionar os profissionais de enfermagem para que 
desenvolvam e aprimorem seu pensamento crítico, promovendo um cuidado cada vez mais 
qualificado e seguro. O enfermeiro é um dos principais responsáveis pela promoção das melhores 
práticas de cuidado com a derivação ventricular externa, por isso, é essencial que sejam 
desenvolvidas e implementadas ferramentas que sustentem e fortaleçam as práticas seguras.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Planejamento de Assistência ao Paciente; Cuidados de 
Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Pimenta CAM, Francisco AA, Lopes CT, Nishi FA, Maia FOM, Shimoda GT et al. Guia para a 
Implementação de Protocolos Assistencias de Enfermagem: integrando protocolos, prática baseada 
em evidência e classificações de enfermagem. São Paulo: COREN-SP, 2015. 46p. ISBN: 978-85-
68720-07-3.  
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes Metodológicas: Sistema GRADE – Manual de 
graduação da qualidade da evidência e força de recomendação para tomada de decisão em saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 72p. 
___________________________________ 
1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E-
mail: vic.sakamoto@gmail.com 
2 Enfermeira. Residente no Programa de Residência Multiprofissional com ênfase na Atenção ao Paciente 
Crítico do Grupo Hospitalar Conceição.  
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3 Farmacêutica. Doutora. Professora e Co-orientadora da Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.  
4 Enfermeira. Doutora. Professora e Orientadora da Dissertação de Mestrado do Programa de 
PósGraduação em Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
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Trabalho 100 – PROMOÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NEUROLÓGICO: 
IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 

 
Victória Tiyoko Moraes Sakamoto1, Tainara Wink Vieira2, Carine Raquel Blatt3, Rita Catalina Aquino 
Caregnato4 

 
Introdução: A promoção da cultura de segurança do paciente é essencial para a qualificação do 
processo de trabalho e do cuidado prestado. Contudo, faz-se necessário que haja o engajamento 
e o comprometimento das equipes para que este cuidado seja centrado no paciente e 
fundamentado na prática baseada em evidências1. O protocolo assistencial é uma ferramenta que 
auxilia e contribui para o cuidado seguro. Objetivo: Promover a segurança do paciente 
neurológico submetido à derivação ventricular externa através da criação de um protocolo 
assistencial de enfermagem. Método: Delineou-se uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico 
em saúde para o desenvolvimento do protocolo assistencial de enfermagem, orientado pelo Guia 
para Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem2 que contempla os itens essenciais 
para um material de qualidade. As evidências que subsidiaram a construção desse produto 
originaram-se de um scoping review realizado previamente. Resultados: O protocolo assistencial 
de enfermagem apresenta uma introdução à temática e ao perfil de pacientes o qual é 
direcionado, incluindo algoritmos que auxiliam e agilizam a tomada de decisão da equipe. Além 
disso, apresenta ações fundamentas pelos estudos selecionados na revisão sistemática. Cada uma 
das evidências foi avaliada quanto ao seu nível de qualidade. Totalizaram-se vinte cuidados de 
enfermagem considerados essenciais para uma prática padronizada, qualificada e segura, 
otimizando o processo de trabalho da equipe assistencial. Conclusões: A promoção da segurança 
do paciente é um componente fundamental para a qualificação do cuidado e de responsabilidade 
de todos os profissionais. Os protocolos assistenciais são considerados tecnologias em saúde 
servindo como ferramentas que fundamentam e qualificam o processo de cuidado seguro, eficaz 
e de qualidade. Os protocolos auxiliam as equipes a desenvolver e promover a cultura da 
segurança do paciente na sua dinâmica de trabalho, a fim de inseri-la como um processo natural 
e intrínseco na práxis diária.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Planejamento de Assistência ao Paciente; Cuidados de 
Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências:  
1. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. To err is human: building a safer health system. 
Washington, DC (US): National Academy Press; 2000.  
2. Pimenta CAM, Francisco AA, Lopes CT, Nishi FA, Maia FOM, Shimoda GT et al. Guia para a 
Implementação de Protocolos Assistencias de Enfermagem: integrando protocolos, prática baseada 
em evidência e classificações de enfermagem. São Paulo: COREN-SP, 2015. 46p. ISBN: 978-85-
68720-07-3. 
___________________________________ 
1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E-
mail: vic.sakamoto@gmail.com 
2 Enfermeira. Residente no Programa de Residência Multiprofissional com ênfase na Atenção ao Paciente 
Crítico do Grupo Hospitalar Conceição.  
3 Farmacêutica. Doutora. Professora e Co-orientadora da Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.  
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4 Enfermeira. Doutora. Professora e Orientadora da Dissertação de Mestrado do Programa de PósGraduação 
em Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
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Trabalho 101 – ESTRATÉGIAS EMPREGADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA O CUIDADO 
SEGURO NA PEDIATRIA 

 
Fernanda Stroeher Pereira1, Marina Scherer Silveira2, Cecília Biasibetti3 Letícia Maria Hoffmann4, 

Merianny de Ávila Peres5, Wiliam Wegner6 

 

Introdução: O cuidado em saúde qualificado é um direito do cidadão e os profissionais de saúde 

necessitam utilizar estratégias para ofertar um cuidado seguro, eficiente, efetivo e com 

satisfação aos pacientes e familiares. A prestação de cuidados na pediatria é complexa e 

minuciosa pelas características desta população. Objetivo: Descrever as estratégias empregadas 

pela equipe multiprofissional para ofertar o cuidado seguro na pediatria. Metodologia: Estudo 

qualitativo exploratório-descritivo realizado em unidades de internação pediátrica de três 

hospitais de Porto Alegre\RS. Faz parte do projeto de pesquisa matriz “Segurança do paciente 

nos serviços de atenção hospitalar à criança na cidade de Porto Alegre\RS”. Foram incluídos 

profissionais que atuam nas unidades de internação com experiência na pediatria de pelo menos 

um ano. Foram excluídos os afastados do trabalho ou de férias no período. Os profissionais 

participaram de entrevistas coletivas gravadas em áudio em junho\2017, transcritas e analisadas 

descritivamente. Houve 44 participantes entre profissionais de enfermagem, nutrição, médicos, 

farmacêuticos, fonoaudiólogos, educador físico, fisioterapeuta. Projeto aprovado no Comitê de 

Ética em Pesquisa sob CAAE nº 435491115.0.0000.5347. Resultados: Os profissionais relataram 

estratégias para o cuidado seguro na pediatria, destacando-se vigiar a criança, checar pulseira de 

identificação, melhorar comunicação entre as equipes e família, reforçar cuidados com a 

medicação em todos os “certos”, estar concentrado na hora dos procedimentos invasivos, 

lembrar da higienização das mãos, verificar as grades no leito, seguir os manuais/rotinas, revisar 

o processo de trabalho, buscar capacitações para as equipes aperfeiçoarem a cultura de 

segurança e fortalecer a aliança com a família da criança hospitalizada. Conclusão: Os 

profissionais da equipe entendem que o cuidado seguro na pediatria é essencial para o 

aprimoramento da segurança e prevenção de incidentes, a fim de diminuir possíveis eventos 

adversos. As estratégias descritas contribuem na melhoria do cuidado à saúde e 

desenvolvimento da segurança do paciente pediátrico. 

 

Descritores: Segurança do Paciente; Criança Hospitalizada; Profissionais de Saúde. 

 
Eixo: Profissionais. 

Referências:  

1. Peres MA, Wegner W, Cantarelli-Kantorski KJ, Gerhardt LM, Magalhães AMM. Percepção de 

familiares e cuidadores quanto à segurança do paciente em unidades de internação pediátrica. 

Rev Gaúcha Enferm. 2018;39:e2017-0195  

___________________________________ 

Enfermeiros, Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: 
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Trabalho 102 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE RELACIONADO À PREDISPOSIÇÃO DE 
EVENTOS ADVERSOS EM UTI E EMERGÊNCIA: ESTUDO PRELIMINAR 
 
Ana Laura Olsefer Rotta1, Elisandra da Silva Mendes2, Raquel Kruger Schweigert3, Fernanda Salazar 
Meira4, Manuella dos Santos Garcia Vanti Carvalho5, Janete de Souza Urbanetto6 
 
Introdução: A segurança do paciente é um tema essencial para a qualificação do cuidado prestado. 
Portanto, para garantir uma assistência de qualidade é necessário reconhecer os fatores que podem 
ser facilitadores da ocorrência de um evento adverso. Objetivo: Estudar os fatores que influenciam 
a cultura de segurança do paciente em um hospital universitário. Método: Trata-se de uma pesquisa 
transversal, realizada em um hospital universitário de Porto Alegre/RS. A população foi composta 
por trabalhadores de enfermagem da emergência, intensivismo e hemodinâmica, totalizando 511 
profissionais. A amostra foi composta por 306 trabalhadores com 18 anos ou mais. Os dados foram 
coletados por meio da aplicação de um instrumento contendo variáveis sociodemográficas, 
laborais, questões relativas à cultura de segurança do paciente – Safety Attitudes Questionnaire 
(SAQ1) na versão brasileira – e questões relativas à predisposição para ocorrência de incidentes de 
segurança – Escala de Predisposição à Ocorrência de Eventos Adversos (EPEA²). O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CAAE 79598617.1.0000.5336) e todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Observou-se 
prevalência de trabalhadores do sexo feminino com 77,5% (n=237) e 50,3% (n=152) tinham idade 
até 32 anos. Em relação às variáveis laborais, técnico de enfermagem foi o cargo/função que obteve 
maior prevalência com 75,8% (n=232). No SAQ¹, predominou uma baixa percepção do clima de 
segurança com 78,8% (n=241). E, na EPEA², tanto na dimensão estrutura, como na dimensão 
processo foi mais frequente a baixa percepção à ocorrência de eventos adversos, com 48,4% 
(n=148) e 46,1% (n=141) respectivamente. Conclusão: Percebe-se que os profissionais de 
enfermagem apresentam uma baixa percepção, tanto para o clima de segurança, quanto para a 
predisposição à ocorrência de eventos adversos. Portanto, com a continuidade do estudo espera-
se contribuir no diagnóstico acerca da cultura de segurança, possibilitando a criação de estratégias 
para qualificar a assistência. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cultura Organizacional; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Carvalho REFL, Cassiani SHB. Questionário Atitudes de Segurança: adaptação transcultural do 
Safety Attitudes Questionnaire – Short Form 2006 para o Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 
[internet]. 2012 [capturado 2019 jan 06]; 20 (3): 8 telas. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n3/pt_a20v20n3.pdf >. 
2. Lobão WM, Menezes IG. Construção e validação de conteúdo da escala de predisposição à 
ocorrência de eventos adversos. Rev. Latino-Am. Enfermagem. [internet].  2012 [capturado 2018 
out 01]; 20 (4): 9 telas. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n4/pt_21.pdf>. 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem na Escola de Ciências da Saúde (ECS) da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista de Iniciação Científica/FAPERGS. Porto Alegre – 
RS/Brasil. E-mail: ana.rotta@acad.pucrs.br  
2 Enfermeira. Graduada pela PUCRS. Porto Alegre – RS/Brasil. 
3 Enfermeira. Graduada pela PUCRS. Porto Alegre – RS/Brasil. 
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4 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela PUCRS. Professora adjunta do Curso de Graduação 
em Enfermagem da ECS da PUCRS. Porto Alegre – RS/Brasil.  
5 Enfermeira. Residente em Saúde da Criança e do Adolescente do Programa de residência 
multiprofissional e uniprofissional do Hospital São Lucas da PUCRS. Porto Alegre – RS/Brasil. 
6 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela PUCRS. Professora adjunta do Curso de Graduação 
em Enfermagem da ECS da PUCRS e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em 
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Trabalho 103 – ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES E REGISTROS EM PRONTUÁRIOS DE PACIENTES QUE 
TIVERAM MAIS DE UMA QUEDA EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO: ESTUDO PRELIMINAR 
 
Amanda Pestana da Silva1, Maria Carolina Oliveira Maciel2, Haline Maria Velho Burin3, Henrique Dias 
Pereira dos Santos4, Graziella Gasparotto Baiocco5, Janete de Souza Urbanetto6 

 
Introdução: Queda é definida quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o 
deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão1. A história recente de queda é 
um dos preditores para a ocorrência de novas quedas2. Objetivo: Identificar o registro de quedas 
nas evoluções em prontuários dos pacientes que tiveram este evento descrito no sistema de 
notificações. Método: Estudo de coorte retrospectivo, vinculado ao projeto de pesquisa 
interdisciplinar intitulado “Detecção Automática de Eventos Adversos utilizando Processamento de 
Linguagem Natural nos Prontuários Eletrônicos de um Hospital Terciário”, desenvolvido em um 
hospital de Porto Alegre/RS. A população foi composta por 1971 notificações e 2698 evoluções de 
pacientes que tiveram queda no ambiente hospitalar de 2012 a 2017. A amostra incluiu 127 
notificações de queda e 285 evoluções do dia da queda. Os dados foram coletados do banco de 
dados das notificações de eventos adversos no sistema informatizado e das evoluções nos 
prontuários eletrônicos e exportados para a ferramenta de anotações WebAnno. A análise foi 
realizada pela estatística descritiva. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAEE: 
71571717.7.0000.5530). Resultados: 52 pacientes tiveram mais de uma queda durante a 
internação. A maioria dos pacientes eram idosos (63,5%) e do sexo masculino (61,5%).  Quanto ao 
número de quedas, 37 (51,2%) tiveram duas quedas, 11 (21,2%), três quedas, 1 (1.9%), quatro 
quedas, 2 (3,8%), cinco quedas e 1 (1,9%) teve seis quedas. Ao analisar as evoluções no dia da queda, 
das 127 notificações, 55 (43,3%) não tinham registro da queda. Conclusão: Identificou-se a lacuna 
de registro da queda no prontuário. Este fato pode ser um dos elementos que minimizam as 
estratégias para a prevenção de novas quedas, uma vez que o prontuário é a forma de comunicação 
entre os profissionais e o histórico de queda é um preditor para novas quedas. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Incidentes por Quedas; Registros Eletrônicos de Saúde. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. World Health Organization (CH). Global report on falls prevention in older age. Geneva; 2007 
[citado 2015 dez 18]. Disponível em: 
http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf 
2. Urbanetto JS, Pasa TS, Bittencourt HR, Franz F, Rosa VPP, Magnago TSBS. Análise da capacidade 
de predição de risco e validade da Morse Fall Scale versão brasileira. Rev Gaúcha Enferm. 2016 
dez;37(4):e62200. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2016.04.62200.] 
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Trabalho 104 – AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO DE PREVENÇÃO DE QUEDAS 
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES POR MEIO DA NOC: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA   
 
Melissa de Freitas Luzia1, Isabella Duarte Vidor2, Franciele Moreira Barbosa3, Ana Carolina Fioravanti 
Eilert da Silva4, Amália de Fátima Lucena5   
 
Introdução: A queda é um incidente de segurança prevalente no âmbito hospitalar, onde o 
indivíduo cai inadvertidamente ao solo ou níveis inferiores, podendo acarretar danos aos pacientes, 
como atraso da melhora clínica, aumento da permanência hospitalar, bem como a piora do quadro 
clínico, e repercussões éticas e legais para as instituições. O enfermeiro tem papel fundamental na 
prevenção destes eventos, que estão presentes nas metas internacionais de segurança do paciente 
da OMS e do programa nacional de segurança do paciente. Através de intervenções educativas e 
avaliação do entendimento de pacientes e familiares sobre as orientações fornecidas pelos 
profissionais de saúde, é possível promover maior segurança para pacientes e familiares, além de 
verificar o quão efetivas são1,2. Objetivo: Relatar a experiência de bolsistas de iniciação científica 
(BIC) na coleta de dados de um estudo piloto longitudinal prospectivo. Método: Relato de 
experiência sobre a participação de BIC na etapa de coleta de dados de um estudo clínico, realizado 
em um Hospital Universitário do sul do país. A coleta de dados do estudo ocorreu entre 2017 e 2018. 
A amostra incluiu 20 pacientes com alto risco de queda identificado pela Morse Fall Scale internados 
em unidades clínicas e cirúrgicas há no máximo 24 horas e seus familiares. A coleta se deu por meio 
de instrumento aplicado aos pacientes e familiares a fim de avaliar o conhecimento e 
comportamento por meio da NOC, que consiste em avaliar a eficácia das intervenções por meio de 
resultados de enfermagem com linguagem padronizada. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da 
instituição (nº 170279)2. Resultados: As bolsistas passaram por uma capacitação para entender os 
objetivos do estudo, conhecer a equipe de pesquisadores, os instrumentos e a logística da coleta de 
dados. Após, participaram da captação dos pacientes, e termos de consentimento livre e esclarecido 
e coleta de dados utilizando indicadores clínicos da Nursing Outcomes Classification (NOC), 
acompanhadas de uma pesquisadora responsável pelo estudo. Essas atividades exigiram que as BIC 
revisassem na literatura as intervenções e resultados de enfermagem esperados por quedas. 
Conclusões: A participação na coleta de dados do estudo foi relevante para o crescimento das BIC, 
pois essa experiência proporcionou o desenvolvimento do raciocínio clínico e pensamento crítico. É 
de relevância ressaltar, que além das vivências em campo, o estudo prévio dos históricos de saúde 
dos pacientes proporcionou uma associação teórico-prática, o que contribuiu para a formação 
profissional das bolsistas.   
 
Descritores: Quedas; Estudo Clínico; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Organização Mundial da Saúde. Relatório Global da OMS sobre prevenção de quedas na velhice. 
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo [Internet]. 2010 [cited 2016June. 06] Available  
from:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_prevencao_quedas_velhice.pdf   
2. Luzia MF, Argenta C, Almeida MA, Lucena AF. Conceptual definitions of indicators for the nursing 
outcome “Knowledge: Fall Prevention”. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(2):431-9. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686  
_____________________________________ 

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686


 237 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

1 Enfermeira, Doutoranda em Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). 
2 Enfermeira, Mestranda em Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).  
3 Acadêmica de Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
4 Acadêmica de Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
E-mail: anacarolinaeilert@gmail.com  
5 Enfermeira, Doutora em Ciências, Professora associada, Escola de Enfermagem, UFRGS. 

  
  



 238 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 105 – DESAFIOS DA SEGURANÇA DO PACIENTE E O TREINAMENTO DE TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM RECÉM-ADMITIDOS EM UMA UNIDADE ONCO-HEMATOLÓGICA 
 
Carolina Caon Oliveira1, Fabrine Drescher Machado2, Manoela Rodrigues3, Katia Kosciuk de Lima4, 
Liselena Carvalho5, Raquel Maria Pereira6 

 

Introdução: A integração de novos colaboradores é uma ferramenta muito importante para 
capacitação e engajamento na assistência prestada, uma vez que este processo permite passar para 
os novos colaboradores as experiências e conhecimentos acumulados (FONTES, 2015). Mesmo 
profissionais com vasta experiência na área assistencial, é fundamental seu treinamento e 
adaptação pelas especificidades do cuidado. Objetivo: Relatar o processo e desafios do treinamento 
de técnicos de enfermagem recém-admitidos com foco na segurança do paciente. Método: Trata-
se de um relato de experiência.  Resultado: Para que ocorra a capacitação em uma unidade de 
cuidados especializados e com muitas especificidades, como é o caso dos pacientes com doenças 
onco-hematológicas, foi adotada a estratégia de um roteiro personalizado de aulas teóricas, 
contendo temas como: perfil do paciente atendido, principais doenças e tratamentos realizados, 
especificidades do cuidado, manuseio seguro dos medicamentos e de cateteres venosos centrais. 
Inicialmente é estabelecido um enfermeiro e um técnico de enfermagem de referência para cada 
novo colaborador, com responsabilidade de feedback e avaliação de desempenho sistemáticos. O 
período de treinamento varia de acordo com o desempenho de cada um, objetivando a segurança 
do paciente e do profissional em relação aos cuidados prestados. Conclusão: Quanto mais o 
funcionário compreender o funcionamento da unidade, o perfil do paciente atendido, suas 
especificidades e os procedimentos operacionais padrão institucionais, mais assertivas serão suas 
ações e mais engajado na qualidade da assistência ele será.  O esquema de treinamento adotado 
tem possibilitado o desenvolvimento de profissionais que atendem demandas da unidade e as 
metas de segurança do paciente. O acolhimento através dos profissionais de referência resulta em 
um maior engajamento na equipe e na segurança para o paciente, desenvolvendo profissionais 
plenamente capacitados para atendê-los.  Contudo, esta estratégia de treinamento requer um 
tempo maior, deixando a equipe de enfermagem por mais tempo sem um profissional na 
assistência. 
 
Descritores: Capacitação em Serviço; Segurança do Paciente; Educação em Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Fontes, OS. A importância do treinamento e capacitação dos colaboradores da empresa. Igarassu. 
Trabalho de Conclusão de Curso - Faculdade de Teologia Integrada, Igaraçu; 2015.  
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Trabalho 106 – ATIVIDADE PRÁTICA COM ALUNOS DE ENFERMAGEM: ESTUDO DAS METAS 
INTERNACIONAIS POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM APLICATIVO 
 
Carolina Caruccio Montanari1, Rafaela Costa2, Rita Timmers3 

 
Introdução: O implemento do uso dos smartphones como ferramenta no ensino ganhou força 
principalmente pela facilidade de acesso, por ser dinâmico e de fácil manuseio.1 As metas 
internacionais de segurança foram estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)2 para 
diminuir riscos relacionados à segurança do paciente e envolvem ações que são reunidas nas metas: 
Identificação correta; Comunicação; Segurança dos medicamentos; Cirurgia segura; Lavagem de 
mãos; e Prevenção de danos decorrentes de quedas. O incentivo da cultura de segurança deve se 
dar em indivíduos ainda em formação. Instituições de ensino em saúde devem desenvolver 
atividades que integrem as metas com o uso da tecnologia como ferramenta às práticas. Objetivo: 
Relatar uma atividade sobre as metas internacionais de segurança do paciente na perspectiva de 
construção de um aplicativo. Método: Relato de experiência de uma atividade realizada com alunos 
do primeiro módulo de um curso Técnico em Enfermagem. Os estudantes foram convidados a 
desenvolverem um projeto de um aplicativo sobre metas internacionais de segurança. Foram 
divididos em 6 grupos, cada grupo recebeu uma meta. Os grupos projetaram o aplicativo e cada um 
determinou ferramentas para o aplicativo. Cada grupo colocou suas ideias em papel e 
posteriormente apresentou para o grande grupo. Resultados: Os grupos apresentaram a atividade, 
cada um com as particularidades do aplicativo relacionadas às suas metas. Dentre as principais 
características do aplicativo apontadas pelos alunos estão: sistema de gestão de prontuários com 
foto e leitor de pulseira; chat de conversas entre profissionais da saúde; prescrições de enfermagem 
e médica integradas ao sistema de gestão; check list de cirurgia segura; escalas de avaliação de risco 
de queda e lesões de pele. Conclusão: Através desta atividade foi possível abordar as metas 
internacionais de forma lúdica, dinâmica e divertida. A atividade possibilitou aos alunos terem uma 
primeira vivência com a temática, incorporando uma cultura de segurança desde o início do curso. 
 
Descritores: Segurança; Enfermagem; Tecnologia. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Tibes, CMS; Dias, JD; Zem-Mascarenhas, SH. Aplicativos móveis desenvolvidos para a área da 
saúde no Brasil: revisão integrativa da literatura. Rev Min Enferm. 2014; 18(2):471-478. 
2. World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2008-2009. Geneva (Swi): World Health 
Organization; 2010. 
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Trabalho 107 – BOAS PRÁTICAS PARA SEGURANÇA MEDICAMENTOSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Luana Ferreira de Almeida1, Flávia Giron Camerini2, Renata de Oliveira Maciel3, Maria Clara Mellis 
Rodrigues4, Brendha Oliveira Gomes5, Ana Carolina Chimer Rodrigues6 
 
Introdução: Os erros relacionados ao uso de medicamentos têm sido cada vez mais discutidos ao 
redor do mundo já que é um problema que não afeta somente o Brasil. Nesse sentido, é importante 
desenvolver ações atividades educativas no ambiente hospitalar, com vistas à atualização e 
sensibilização dos profissionais de saúde para as boas práticas relacionadas ao uso seguro de 
medicamentos. Objetivo: Descrever a experiência de uma atividade educativa para as boas práticas 
relacionadas ao uso seguro de medicamentos. Método: Relato de experiência, a partir da atividade 
educativa realizada em um hospital universitário do Rio de Janeiro, entre abril e julho de 2018. 
Utilizando literatura atual, foi elaborado um cartaz de boas práticas relacionadas à prescrição, 
preparo e administração de medicamentos. Posteriormente, foram organizadas cinco perguntas 
sobre boas práticas no uso de medicamentos, aplicadas à médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem através de um “quizz”. Resultados: A atividade foi realizada em 26 unidades de 
internação, aproximadamente 80% do total da instituição hospitalar, abrangendo 142 profissionais 
de saúde de unidades clínica, cirúrgica, pediátrica e intensivas. As dúvidas surgidas foram 
esclarecidas, através de discussão coletiva. Concomitante a isso, foi fixado o cartaz nas salas de 
prescrição medicamentosa e nos postos de enfermagem das referidas unidades, com diversas 
práticas fundamentais na prescrição, preparo, administração e pós administração, tais como: 
atentar para alergias e interações medicamentosas; higienização das mãos; uso dos equipamentos 
de segurança individual; uso de rótulos para os medicamentos; confirmar o paciente; a via prescrita; 
registrar a medicação administrada. Conclusão: Constatou-se ótimo aproveitamento da atividade 
proposta, visto que houve grande participação e interação dos participantes. Observou-se que 
ações educativas para prevenção de erros relacionados a medicamentos, bem como a atualização 
frequente da equipe no ambiente de trabalho, possibilitam não só a capacitação de pessoal, mas 
também fomentam a cultura de segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Gerenciamento de Risco; Medicamento. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Camerini FG, Colcher AP, Moraes DS, Souza DL, Vasconcelos JR, Neves RO. Fatores de risco para 
ocorrência de erro no preparo de medicamentos endovenosos: uma revisão integrativa. Cogitare 
enferm. 19(2), 2014. 
2. Paranagua TTB, Bezerra ACQ, Santos ALM, Silva AEBC. Prevalência e fatores associados aos 
incidentes relacionados à medicação em pacientes cirúrgicos. RevEscEnferm USP. 48(1), 2014. 
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Trabalho 108 – SEGURANÇA DO PACIENTE E A ADESÃO À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM UNIDADE 
DE TRATAMENTO INTENSIVO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ALUNAS DO CURSO TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 
 
Jacqueline Vaz1, Rafaela Costa1, Yasmin Duarte Zatta2, Adriana Carvalho Garcia3, Darlan da Rosa4, 
Rita Timmers5 
 
Introdução: A Higienização das Mãos (HM) é o procedimento recomendado no controle da 
disseminação de infecções. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) afetam milhões 
de pacientes, as mãos dos profissionais da saúde continuam sendo a fonte mais frequente de 
disseminação e contaminação. De acordo com as Diretrizes da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), existem cinco momentos para sua realização: antes do contato com paciente (I), antes de 
realizar procedimento asséptico (II), após exposição a fluidos corporais, (III) após o contato com o 
paciente (IV), após o contato com áreas e superfícies próximas ao paciente (V). Segundo o Manual 
do Observador, a observação é uma maneira de chamar a atenção dos profissionais da saúde para 
a importância do ato. Objetivo: Observar a adesão à HM dos profissionais em unidade de 
tratamento intensivo (UTI). Método: Relato de Experiência (RE) pela observação de alunas do curso 
técnico em enfermagem (TE) sobre a HM dos profissionais. Realizada de junho a agosto de 2016. O 
RE não inclui o número de profissionais observados, mas as oportunidades e formas de HM 
realizada. As oportunidades são os cinco momentos conforme OMS. Este RE está de acordo com a 
Resolução 466/12 e faz parte do cronograma de conclusão do curso TE para fins institucionais como 
Hospital Escola, Ensino, Pesquisa e Assistência. Resultados: Identificou-se uma taxa de 9% ao 
momento V, apontando possibilidade de transmissão por contato indireto. No momento III 
observou-se 100% de adesão. As outras observações mantiveram taxas de normalidade próximo 
dos 100%. Conclusão: A observação a adesão de HM é uma prática muito aplicada pelas equipes 
profissionais em instituições de saúde e atua como indicador de assistência. Há uma adesão de HM 
menor no momento V, pode estar associado à falta de conscientização deste momento tão 
importante quanto os demais. É necessária uma maior conscientização das equipes e treinamentos 
para a prática da HM. 
 
Descritores: Higienização das Mãos; Controle de Infecção; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira e Professora. Escola do Cardiologia / Escola Profissional da Fundação Universitária do 
Cardiologia. E-mail: jaccvaz@gmail.com 
2 Ex aluna / Técnica em Enfermagem. Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia / Complexo 
Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia. 
3 Ex aluna / Técnica em Enfermagem. Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia / Instituto 
de Cardiologia da Fundação Universitária de Cardiologia. 
4 Enfermeiro do Controle de Infecção Hospitalar do Instituto de Cardiologia da Fundação Universitária do 
Cardiologia. 
5 Enfermeira e Diretora da Escola do Cardiologia / Escola Profissional da Fundação Universitária do 
Cardiologia. 

 
 
 
 

mailto:jaccvaz@gmail.com


 242 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 109 – PRÁTICA AVANÇADA DE ENFERMAGEM E CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE NA 
PERSPECTIVA DA SEGURANÇA DO CUIDADO 
 
Jaqueline de Freitas Ferreira1, Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá2, Gisele Martins3 

 

Introdução: O paciente que demanda assistência ambulatorial requer do profissional de saúde a 
adoção de práticas incisivas, que interfiram no comportamento do indivíduo, considerando suas 
singularidades. A prática avançada de enfermagem procura oferecer cuidado de excelência para as 
diferentes demandas de saúde (1) e apresenta convergência com o cuidado centrado no paciente. 
Objetivo: Levantar a relação entre cuidado centrado no paciente e prática avançada em 
enfermagem, na perspectiva da segurança do paciente. Método: Estudo descritivo, de abordagem 
qualitativa, desenvolvido com egressos e acadêmicos de enfermagem do ambulatório de prática 
avançada de enfermagem em uropediatria, em um hospital universitário. Os dados foram coletados 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, por meio de entrevistas individuais, norteadas por 
questionário semiestruturado. Utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin para o 
tratamento dos dados. CAAE nº80684717.7.0000.0030, parecer nº2.608.183). Resultados: 
Participaram do estudo três profissionais de enfermagem e nove estudantes que 
vivenciaram/vivenciam a prática avançada de enfermagem. Os relatos desvelaram a autonomia 
como um comportamento desenvolvido a partir da prática avançada de enfermagem, que auxilia na 
tomada de decisão junto ao paciente e família, estimula a liderança para o cuidado centrado no 
paciente e favorece o trabalho em equipe, raciocínio crítico e comunicação efetiva entre paciente e 
profissional. A prática avançada de enfermagem contribuiu para que o profissional desenvolvesse a 
autonomia do paciente e familiares para a mudança de comportamento, influenciando nos 
resultados assistenciais. Conclusão: A prática avançada de enfermagem favorece o cuidado centrado 
no paciente e a segurança da assistência por promover o cuidado singular, a corresponsabilização 
pelo cuidado, a importância de dar voz ao paciente, o raciocínio crítico e a liderança para a tomada 
de decisão. Reconhecer essa prática no contexto da formação pode ampliar a adoção de práticas 
seguras junto à assistência ambulatorial. 
 
Descritores: Prática Avançada de Enfermagem; Liderança; Assistência Centrada no Paciente. 

Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Atehortúa Rada GM, Soto Chaquir M, López Villegas ME, Buitrago Malaver LA. La práctica 
avanzada en enfermería: una oportunidad para la promocion de la salud y la prevención de la 
enfermedad en Colombia. 2014. 

_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. E-mail: 
jaquefreitas.14@gmail.com  
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília. Orientadora.  
3 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Professora Associada/ENF da Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade de Brasília. 
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Trabalho 110 – ENSINO DA SEGURANÇA DO PACIENTE NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Jasseane de Borba Sparremberger Vitt1, Andressa Golembieski Machado2, Fernanda Salazar Meira3, 
Marcio Neres dos Santos4, Andreia da Silva Gustavo5, Janete de Souza Urbanetto6 
 
Introdução: O Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pelo Ministério da Saúde, 
tem como um dos objetivos fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino na área 
da saúde1. A construção do conhecimento dos estudantes acerca da segurança do paciente precisa 
ocorrer durante toda a formação e, como futuros prestadores e líderes nos cuidados em saúde, os 
alunos devem se preparar para práticas seguras2. Objetivo: Relatar o processo de aprendizado 
acerca da segurança do paciente em uma disciplina do Curso de Graduação em Enfermagem. 
Método: Relato de experiência do processo de ensino-aprendizagem na disciplina Fundamentos de 
Enfermagem e Segurança do Paciente II, da matriz curricular do 2° nível do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS). Resultados: Ao longo do semestre, os temas foram abordados visando o processo de 
ensino-aprendizagem do estudante para prática segura. Entre as estratégias de ensino, destaca-se 
a utilização de metodologias ativas de aprendizagem, como práticas em laboratório para o 
desenvolvimento de habilidades psicomotoras e reflexão acerca da atenção segura em saúde por 
meio de simulação realística. Outro destaque é o Seminário de Segurança do Paciente, que em 2018 
teve sua 6ª edição. Nele, os estudantes apresentam ideias inovadoras com base nos protocolos do 
Ministério da Saúde e artigos científicos relacionados à segurança dos pacientes, enfocando os 
temas: Identificação dos Pacientes; Prevenção de Lesões por Pressão; Uso Seguro de 
Medicamentos; Prevenção de Quedas; Cirurgia Segura e Prevenção de Infecções relacionadas à 
Assistência em Saúde. Conclusão: O ensino da segurança do paciente desde o início da graduação 
contribui significativamente para a construção do saber do estudante embasado na prática segura 
e desenvolve habilidades e competências para que ele se sinta confiante e capaz de fazer a diferença 
com suas ações. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Aprendizagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde (BR). Portaria no 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP). Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília (DF), 2013. 
2. Vera M, Maria S, coordenadores. Guia curricular de segurança do paciente da Organização 
Mundial da Saúde: edição multiprofissional. Rio de Janeiro: Autografia, 2016. 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem do 3º semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Ciências 
da Saúde (ECS) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Porto Alegre - RS/Brasil. E-
mail: jasseanev@gmail.com  
2 Acadêmica de Enfermagem do 3º semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da ECS/PUCRS. Porto 
Alegre - RS/Brasil.  
3 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela PUCRS. Professora do Curso de Graduação em Enfermagem 
da ECS/PUCRS. Porto Alegre - RS/ Brasil. 
4 Enfermeira. Doutora em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora do 
Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde ECS/PUCRS. Porto Alegre - RS/ Brasil. 
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5 Enfermeiro. Doutor em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde pela Universidade Luterana do 
Brasil. Professor do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde ECS/PUCRS. Porto 
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6 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela PUCRS. Professora do Curso de Graduação em Enfermagem 
da ECS/PUCRS e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica da 
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Trabalho 111 – TEATRO MUSICAL COMO FORMA DE CAPACITAR AS EQUIPES PARA HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS 
 
Joice dos Santos Araújo1, Patrícia dos Santos Bopsin2, Etiane Brum Ferraz3, Suelen Pinto Bernardo4, 
Dayane de Aguiar Cicolella5, Fátima Helena Cecchetto6 

 
Introdução: A Organização Mundial da Saúde reconhece a relevância da Higienização das Mãos 
(HM) na prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e lançou o programa 
Cuidado Limpo é Cuidado Seguro, que propõe estratégias de adesão desta prática em todos serviços 
de saúde (1). O enfermeiro como responsável pela atualização e capacitação de sua equipe, deve 
utilizar recursos ilimitados para atualizar os profissionais que estão sob sua supervisão. Objetivo: 
Descrever a percepção dos acadêmicos de enfermagem ao realizar uma capacitação sobre HM 
utilizando metodologia lúdica. Método: Trata-se de um relato de experiência, vivenciado durante a 
Prática de Gestão em Enfermagem da Faculdade Cesuca, realizada em um hospital público da Região 
Metropolitana de Porto Alegre, no período de agosto a dezembro de 2017. Os acadêmicos 
fantasiados de bactérias e agentes da polícia, convidaram os funcionários a participar da 
capacitação através de uma “blitz”, onde eles eram abordados e recebiam as informações sobre a 
importância da HM através da entrega de folder explicativo. No segundo momento, os acadêmicos 
ainda fantasiados, apresentaram um Teatro Musical: uma paródia da música “Aquele 1%” (Marcos 
e Belutti), que entoava o seguinte refrão: “tá infectando todo mundo, 99% nas mãos e no leito mais 
aquele 1% está em tudo, não é pouco e elas matam”. Foi realizado ainda, uma coreografia que 
representava as bactérias, o álcool gel e o profissional da saúde, interagindo entre si. Resultados: O 
caráter lúdico da capacitação permitiu retratar atividades do cotidiano de trabalho de forma leve e 
descontraída, resultando numa maior motivação dos participantes e contribuindo de forma positiva 
no processo de aprendizagem das informações transmitidas. Conclusão: A capacitação lúdica 
oportunizou aos acadêmicos vivenciar a experiência de utilizar novas tecnologias para o 
treinamento das equipes, contribuindo para o aprimoramento de seus conhecimentos e habilidades 
ao longo da graduação. 
 
Descritores: Enfermagem; Educação Continuada; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient 
Safety Challenge Clean Care is Safer Care. 2009, p.123. 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Cesuca. E-mail: joicearaujo_@hotmail.com. 
2 Docente do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade Cesuca. Mestre em Ciências Médicas 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
3 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Cesuca. 
4 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Cesuca. 
5 Docente do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade Cesuca. 
6 Docente do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade Cesuca. 
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Trabalho 112 – AÇÕES E ATITUDES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM FRENTE AOS ERROS 
RELACIONADOS À MEDICAÇÃO 
 
Juliano Teixeira Moraes1, Juliana Nunes de Oliveira2, Maria Eduarda de Oliveira Neto3, Maria 
Gabriela Gonçalves Ferreira4  
 
Introdução: A cultura de segurança do paciente é essencial nos critérios de qualidade dos serviços 
de saúde e da assistência prestada e está pautada na procura de falhas sistêmicas e não culpados 
para punir1. Uma das principais estratégias propostas pelas organizações é o avanço na qualidade 
da assistência, a fim de promover maior consciência dos profissionais de enfermagem ao prestar o 
cuidado com o paciente2. Objetivo: Avaliar ações e atitudes tomadas por profissionais de 
enfermagem diante de erros de medicação em uma unidade de urgência e emergência. Método: 
Trata-se de um estudo descritivo realizado com 69 profissionais de enfermagem participantes 
(auxiliares/técnicos de enfermagem e enfermeiros) de uma Unidade de Pronto Atendimento de 
médio porte no Brasil. A pesquisa respeitou os preceitos éticos internacionais para pesquisas com 
seres humanos e foi aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa brasileiro por meio do protocolo 
nº 1.796.063. Resultados: 43,5% dos profissionais de enfermagem já presenciaram algum tipo de 
erro relacionado à medicação. Quando identificado, 31,9 % informaram que foi percebido somente 
após reações adversas ou piora do paciente. Cabe ressaltar que 33,3% dos entrevistados afirmam 
que na ocorrência de um erro é necessária a aplicação de penalidades e advertências. Conclusão: 
Os profissionais da unidade apresentam conhecimento acerca de erros no processo de preparo e 
administração de medicamentos, porém, diante da cultura punitiva da instituição e ausência de 
incentivos ao aprendizado, os profissionais se revelam omissos ao identificar e relatar esses erros, 
aumentando assim, as chances da ocorrência dos mesmos.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Erros de Medicação; Enfermagem.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Silva-Batalha EMS, Melleiro MM. Patient safety culture in a teaching hospital: differences in 
perception existing in the different scenarios of this institution. Texto & Contexto Enferm.  
2015;24(2):432-41  
2. Siman AG, Brito MJM. Mudanças na prática de enfermagem para melhorar a segurança do 
paciente. Rev Gaúcha de Enferm 2016; 37.  
_____________________________________ 
1 Professor adjunto da UFSJ da Universidade Federal de São João Del Rei. 
2 Enfermeira graduada pela Universidade Federal de São João Del Rei. E-mail: juliananunes10@hotmail.com 
3 Enfermeira graduada pela Universidade Federal de São João Del Rei. 
4 Enfermeira graduada pela Universidade Federal de São João Del Rei.  
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Trabalho 113 – MANEJO SEGURO DO BALONETE NA INSERÇÃO DO CATETER VESICAL CONTÍNUO 
 
Luana Gabriela Alves da Silva1, Nicole Hertzog Rodrigues2, Luccas Melo de Souza3, Débora Monteiro 
da Silva4, Elisangela Souza5, Suzana Grings de Oliveira6 
 
Introdução: O cateterismo vesical contínuo é um procedimento invasivo amplamente utilizado em 
instituições hospitalares1. Uma das etapas que causam dúvida na realização do procedimento é 
quanto ao manejo do balonete da sonda, especialmente quanto ao volume, solução e necessidade 
de pré-teste para se inflar o balonete. Objetivo: Identificar evidências na literatura de enfermagem 
quanto o manejo do balonete na inserção do cateter vesical contínuo. Método: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica por conveniência, realizada através de busca manual com análise de livros 
publicados entre 2009 e 2017. Realizou-se análise e posterior comparação das instruções contidas 
em 13 livros da área de enfermagem selecionados por conveniência e que abordam sobre o 
cateterismo vesical contínuo e a forma como deve ocorrer o manejo do balonete. Resultados: 
Evidenciou-se nas literaturas analisadas, que seis dessas afirmam que o balonete deve ser testado, 
duas dizem que não e no restante não constam informações sobre o teste. Quanto ao volume a ser 
inflado não há um consenso, houve variação de 3 a 50 mL. Em cinco das literaturas analisadas 
recomenda-se seguir o volume determinado pelo fabricante, duas relatam que o volume apresenta 
variações conforme o tipo e calibre da sonda e no restante não continham informações quanto ao 
volume utilizado. A água destilada apresentou maior prevalência nas literaturas analisadas quando 
se trata da solução a ser usada para se insuflar o balonete, somente uma das literaturas preconizava 
a utilização de água ou ar. Conclusão: Na literatura as técnicas utilizadas para a realização do 
cateterismo vesical contínuo e consequentemente, para o manuseio correto do balonete são 
descritas de diferentes maneiras, sendo relevante sua padronização e necessidade premente de 
mais evidências e estudos sobre o tema para assim garantir uma assistência segura para pacientes. 
 
Descritores: Cateterismo Urinário; Cuidados de Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Souza VHS, Mozachi N. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 4.ed. Curitiba: Divulgação 
Cultural; 2015. 
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luana-gabriiela@hotmail.com 
2 Acadêmica de enfermagem da Universidade Luterana do Brasil, campus Gravataí. 
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6 Enfermeira. Especialista em Enfermagem Oncológica. 
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Trabalho 114 – CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA BÁSICA PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Maria Elizabete Rodrigues Viana1, Amauri dos Santos Araujo2, Mariana de Carvalho Oliveira Coelho 
da paz Berg3, Gercilene de Souza Amâncio4, Grace Vieira de Carvalho5, Isabel Comassetto6 
 
Introdução: Embora a assistência dispensada na Atenção Primária à Saúde tenha se tornado mais 
complexa em decorrência das patologias que modificaram o perfil do paciente - suas funções 
encontram-se ameaçadas, pois a ausência do reconhecimento das urgências básicas e suas 
características e contribuições tem sido banalizada a partir da economia nos serviços, ocasionado a 
redução da qualidade na assistência, comprometendo assim a Segurança do Paciente1,2. Objetivo: 
Apresentar a experiência de oficinas educativas em Urgência Básica voltadas à qualificação de 
profissionais de saúde da Atenção Primária no município de Maceió – AL. Método: Trata-se de um 
relato de experiência a partir da realização de atividades no formato de oficinas, visando garantir 
debate e quebra de paradigmas sobre a temática para a construção de conhecimentos e propostas 
de melhoria da assistência em saúde, favorecendo desta forma um cuidado seguro. As oficinas 
visaram à participação ativa baseada na experiência da prática profissional de enfermeiros e 
médicos em dinâmica de grupo, com abordagem teórico/prática. Resultados: O enfoque no clima 
organizacional permite que a gestão reavalie ações, planeje e desenvolva relações de trabalho com 
o intuito de garantir aos pacientes e funcionários o bem-estar a partir da qualidade assistencial e do 
ambiente.  Esta abordagem possibilitou simultaneamente trabalhar os aspectos éticos e cognitivos, 
lidando de modo articulado, valores, práticas e saberes no contexto assistencial. Deste modo, 
ressalta-se que a sensibilização acerca da prática apresenta melhorias na qualidade do cuidado 
diante atendimentos em Urgência Básica na Atenção Primária à Saúde. E a partir desta vivência, 
houve manifestação dos participantes sobre a realização de outras oficinas, como forma de 
atualização permanente e valorização da equipe. Conclusão: Portanto, verifica-se a necessidade de 
qualificação de forma continua para profissionais da Atenção Primária como forma de garantir um 
cuidado qualificado e seguro.  
 
Descritores: Capacitação em Serviço; Segurança do Paciente; Atenção Primária.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Silva IB. Desafios do financiamento da atenção primária à saúde: revisão integrativa. Rev Bras 
Promoç Saúde, Fortaleza, 2017 jan/mar, 30(1):110-117.  
2. Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 
Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p. 
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5 Odontóloga. Especialista em Ortodontia Fixa pela Universidade de São Carlos. Supervisora Técnica na 
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Trabalho 115 – ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AO 
CATETERISMO VENOSO PERIFÉRICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Natália da Conceição Andrade Monteiro1, Graciele Oroski Paes2, Eric Rosa Pereira3, Sheilane da Silva 
Santos4 
 
Introdução: O ambiente hospitalar é complexo e apresentam diversos equipamentos, materiais, 
medicamentos e procedimentos a serem realizados1. Este estudo teve foco relatar a experiência em 
uma unidade de internação do Hospital Universitário Federal onde é realizado atividades de 
discussão em grupos com os integrantes das equipes. Objetivo: Apresentar o relato de experiência 
de um grupo de discussões realizado por uma equipe de enfermagem, considerando a segurança 
do paciente, no que diz respeito à prevenção de eventos adversos relacionados ao manuseio com 
cateteres venosos periféricos. Método: Relato de experiência. Esse relato é vivenciado por 
enfermeiros de um Hospital Universitário Federal no Rio de Janeiro, que lideram a equipe de 
enfermagem em uma unidade de internação cirúrgica, têm como responsabilidades gerenciar a 
equipe, realizar a assistência, promover formas de atualização dos membros que compõe a equipe. 
Vivenciamos situações que suscitaram o debate no que tange à prevenção de eventos adversos, 
onde a comunicação com a equipe de Enfermagem foi fundamental para assegurar a segurança do 
paciente. Os grupos de discussão foram realizados no período do plantão dividido em dois grupos 
para que não tivesse descontinuidade da assistência. Resultados: A estratégia de se utilizar os 
espaços de serviço para as discussões "in loco" favorece a adesão da equipe à capacitação, permite 
contextualizar os problemas levantados. Essa estratégia contribui para aplicabilidade dos 
conhecimentos adquiridos, aproveitamento das informações, adesão pelos profissionais 
repercutindo na melhoria do cuidado dispensado e repercutindo na segurança do paciente. 
Propiciando ambiente favorável estimulando uma cultura organizacional preventiva e não punitiva. 
Conclusão: Foi possível reconhecer as fragilidades e potencialidades dos membros da equipe de 
enfermagem no que tange à identificação precoce e adesão às atitudes que possam evitar o 
acontecimento de eventos adversos. Propiciar ambientes para discussão e fortalecimento de 
práticas mais seguras impacta na qualidade da assistência e na segurança do paciente.  
 
Descritores: Cuidado de Enfermagem; Eventos Adversos; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Keogh S, Flynn J, Marsh N, Higgins N, Davies K, Rickard CM. Nursing and midwifery practice for 
maintenance of vascular access device patency. A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud [Internet]. 
2015 [acesso em: 13 fev. 2019]; Nov;52(11):1678-85. 
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.001.  
_____________________________________ 
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3 Enfermeiro graduado pela Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO. Mestrando em Enfermagem pela 
Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ (EEAN/UFRJ). Docente do Centro Universitário UNIABEU. 
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4 Enfermeira graduada na EEAN/UFRJ. Doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery 
da UFRJ (EEAN/UFRJ). Enfermeira do Setor de Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ).   
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Trabalho 116 – A COMUNICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E A SEGURANÇA DO PACIENTE 
DENTRO DE UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Nicole Hertzog Rodrigues1, Luana Gabriela Alves da Silva2, Débora Monteiro da Silva3, Elisangela 
Souza4, Suzana Grings de Oliveira5, Rodrigo Lauer6 

 
Introdução: A comunicação efetiva é uma característica significativa quando se trata de um 
atendimento seguro ao paciente. Para sua execução de forma bem-sucedida requer excelente 
habilidade de escuta, suporte administrativo e comprometimento coletivo para superar hierarquias 
tradicionais e estereótipos profissionais. Uma assistência segura depende de uma comunicação 
efetiva entre os profissionais de saúde e entre os demais setores, garantindo desta forma, a 
transmissão de informações que irão favorecer a continuidade do cuidado. Objetivo: Relatar a 
percepção de acadêmicas de enfermagem quanto ao processo de comunicação da equipe de 
enfermagem na prestação do cuidado em uma unidade de internação de um hospital universitário. 
Método: Trata-se de um relato de experiência de acadêmicas de enfermagem que aborda aspectos 
relativos à observação da comunicação da equipe no cuidado prestado ao paciente hospitalizado 
em unidade de internação clínica, obtido através da vivência proporcionada por estágio 
extracurricular em um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Resultados: Em sua práxis, o 
enfermeiro deve aplicar a segunda meta de segurança do paciente de comunicação efetiva. Na 
unidade observada, a equipe de enfermagem trabalha efetivamente para alcançar esta meta, 
estabelecendo práticas de comunicação completas, precisas e claras. A equipe compreende a 
comunicação adequada como uma importante estratégia para a eficácia no cuidado ao paciente, 
além disso percebe que ela é a base para uma assistência à saúde de qualidade, principalmente para 
evitar erros de conduta, tornando-se, consequentemente, elementar para a segurança do paciente. 
Conclusão: Não existe convívio sem comunicação e ambas são imprescindíveis ao cuidado, são 
capacidades necessárias de serem desenvolvidas para que o cuidado se efetive. A comunicação 
efetiva entre os profissionais é primordial para a eficiência no cuidado proposto ao paciente durante 
o exercício da profissão, ofertando uma assistência segura e de alta qualidade. 
 
Descritores: Comunicação; Cuidados de Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Broca PV, Ferreira MA. Communication process in the nursing team based on the dialogue 
between Berlo and King. Esc. Anna Nery. 2015; 19(3) : 467-474. 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de enfermagem da Universidade Luterana do Brasil, campus Gravataí. E-mail:  
nicolehertzogrodrigues@gmail.com 
2 Acadêmica de enfermagem da Universidade Luterana do Brasil, campus Gravataí. 
3 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Luterana do 
Brasil, campus Gravataí. 
4 Enfermeira assistencial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Especialista em Saúde Mental, Saúde 
Pública e Administração dos Serviços de Enfermagem. 
5 Enfermeira. Especialista em Enfermagem Oncológica. 
6 Enfermeiro assistencial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Especialista em Gerenciamento e Auditoria, 
Urgência e Emergência e Unidade de Terapia Intensiva. 
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Trabalho 117 – SEGURANÇA DO PACIENTE NA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO CHECK-LIST DE QUIMIOTERAPIA SEGURA 
 
Nicole Hertzog Rodrigues1, Suzana Grings de Oliveira2, Elisangela Souza3, Luana Gabriela Alves da 
Silva4, Débora Monteiro da Silva5, Rodrigo Lauer6 

 
Introdução: A administração de medicações antineoplásicas na atualidade está longe de ser uma 
tarefa fácil do ponto de vista do atendimento seguro ao paciente. A implementação de documentos 
que visam assegurar a observância de protocolos de segurança na administração de quimioterapia 
conforme a legislação brasileira vigente vem sendo amplamente utilizada como forma de prevenir 
erros e danos relacionados ao tratamento oncológico1. Objetivo: Descrever a utilização de um 
documento de check-list de quimioterapia segura na assistência ao paciente oncológico pelo 
enfermeiro e sua importância no contexto de segurança do paciente. Método: Trata-se de um relato 
de experiência a partir da vivência de enfermeiras que atuam em um ambulatório de quimioterapia 
na cidade de Porto Alegre/RS. Resultados: O check-list de quimioterapia segura é iniciado no 
momento em que o paciente chega ao ambulatório para receber tratamento, estando o paciente 
apto a recebê-lo o enfermeiro realiza a conferência da prescrição médica, cruzando dados coletados 
na triagem. Em caso de incompatibilidade, o enfermeiro entra em contato com o prescritor, 
solicitando ajuste de dose. Após, realiza-se a liberação do preparo da medicação junto à farmácia 
oncológica, realizando uma segunda conferência de protocolo e doses. No recebimento da 
medicação e na administração junto ao paciente são realizadas conferências subsequentes 
juntamente com a identificação do paciente. A finalização do documento é realizada após término 
da sessão de quimioterapia, em documento eletrônico no prontuário do paciente. Conclusão: O 
protagonismo do enfermeiro frente a realização de conferências importantes como a administração 
de medicações antineoplásicas diminui acentuadamente os riscos relacionados a erros de 
prescrição e administração de medicamentos oncológicos. Cada vez mais as práticas seguras ao 
cuidado do paciente vêm ganhando papel de destaque nas instituições, viabilizando a segurança e 
qualificando o profissional para atuar em áreas críticas de risco. 

Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem Oncológica; Oncologia. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Bonassa EMA, Gato MIR. Terapêutica oncológica para enfermeiros e farmacêuticos. 4 ed. São 
Paulo: Atheneu, 2012. 

_____________________________________ 
1 Acadêmica de enfermagem da Universidade Luterana do Brasil, campus Gravataí. E-mail: 
nicolehertzogrodrigues@gmail.com 
2 Enfermeira. Especialista em Enfermagem Oncológica. 
3 Enfermeira assistencial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Especialista em Saúde Mental, Saúde 
Pública e Administração dos Serviços de Enfermagem. 
4 Acadêmica de enfermagem da Universidade Luterana do Brasil, campus Gravataí. 
5 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Luterana do 
Brasil, campus Gravataí. 
6 Enfermeiro assistencial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Especialista em Gerenciamento e Auditoria, 
Urgência e Emergência e Unidade de Terapia Intensiva. 
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Trabalho 118 – SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO MÉTODO DE APRENDIZADO PARA CAPACITAÇÃO 
EM BUNDLES DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Talita Honorato Siqueira1, Alaíde Francisca de Castro2, Sabrina Telma Martins3, Gardênia Lustosa de 
Lucena4, Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá5, Valéria Bertonha Machado5 

 

Introdução: A simulação realística é vista como uma tendência no ensino em saúde e tem 
demonstrado ser um método efetivo de aprendizagem estreitando a relação entre a teoria e a 
prática favorecendo um ambiente1. Objetivo: Descrever a experiência da simulação realística no 
treinamento de profissionais da equipe multiprofissional de um hospital universitário do Centro-
Oeste para aprimoramento do processo de trabalho relacionado aos Bundles das metas de 
qualidade e segurança do paciente. Metodologia: Trata-se de relato de experiência vivenciado na 
modalidade de Simulação Realística em que o cenário foi criteriosamente desenvolvido para simular 
o aprendizado dos Bundles de prevenção de queda, lesão por pressão, infecção primária da corrente 
sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, extubação acidental e infecção do trato 
urinário que incluiu parte teórica realizada através de palestra expositiva dialogada e 
sequencialmente o treinamento prático em quatro cenários de simulação com duração total de 120 
minutos. Resultados: Participaram do treinamento 300 profissionais. A experiência permitiu 
aprimorar o processo de trabalho e identificar os gargalos que dificultam na prática a 
implementação da melhoria da prestação do cuidado por meio de discussão reflexiva (defriefing). 
Para o alcance do objetivo proposto foi realizada sensibilização quanto à diferença entre a cultura 
de segurança e insegurança e relatado a importância do desenvolvimento do trabalho de forma 
crítica e com avaliações sistemáticas para o alcance das metas internacionais de segurança do 
paciente. Conclusão: A experiência a partir da simulação realística funcionou como uma eficiente 
estratégia de aprimoramento da assistência dos profissionais de saúde, proporcionando maior 
satisfação e autoconfiança na aprendizagem, além de favorecer o cuidado ao paciente de forma 
integral e compatível, incidindo na melhoria contínua dos resultados assistenciais.  
 
Descritores: Educação Continuada; Treinamento por Simulação; Segurança do Paciente.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Negri EC, Mazzo A, Martins JCA, Pereira GA Junior, Almeida RGDS, Pedersoli CE. Clinical simulation 
with dramatization: gains perceived by students and health professionals. Rev Lat Am Enfermagem. 
2017 Aug 3;25:e2916. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem (UnB). Enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente do 
Hospital Universitário de Brasília. E-mail: talitahonorato@outlook.com  
2 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem (UnB). Gerente de Atenção à Saúde do Hospital Universitário de 
Brasília.  
3 Enfermeira. Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente 
do Hospital Universitário de Brasília.  
4 Enfermeira. Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Universitário de Brasília.  
5 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 
Brasília (UnB).   
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Trabalho 119 – SEGURANÇA DO PACENTE NO CENTRO CIRÚRGICO  
 
Gabriela Rodrigues Zinn1, Kemilyn Martins Vieira2, Verusk Arruda Mimura3  
 
Introdução: A responsabilidade da equipe de enfermagem no centro cirúrgico é promover a 
segurança do paciente, buscando reduzir eventos adversos, através da implementação de 
estratégias. (BRASIL, 2017). Assim, desenvolveu-se a ferramenta checklist de cirurgia segura pela 
Organização Mundial da Saúde, como estratégia de garantir a segurança nas cirurgias, sendo 
aplicada em três momentos: antes da indução anestésica, antes de iniciar a cirurgia e antes do 
paciente sair da sala cirúrgica. (BRASIL, 2013). Objetivo: Identificar a percepção da equipe de 
enfermagem do centro cirúrgico acerca da utilização do checklist. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura científica, que possibilita a síntese do estado do conhecimento de 
um determinado assunto. Resultados: Na análise das publicações selecionadas, observa-se que a 
maior parte da produção foi publicada de 2015 a 2016 (92%), mostrando o crescente interesse das 
instituições pelo estudo do tema. Quanto aos locais de publicação, a maior parte das pesquisas foi 
realizada na região Sul (44%) e Sudeste (32%) brasileiro. Em relação ao delineamento de pesquisa, 
identificou-se que das 10 publicações, cinco utilizaram abordagem qualitativa e cinco quantitativa. 
Os resultados foram descritos através de categorias: Percepção da equipe de enfermagem do centro 
cirúrgico acerca da implementação do checklist; Adesão ao checklist pela equipe de enfermagem do 
centro cirúrgico; Benefícios decorrentes da implementação do checklist nos aspectos relacionados 
à segurança do paciente. Conclusão: Na percepção dos profissionais de enfermagem, o principal 
ganho em relação à implementação do checklist, está na utilização dessa ferramenta para tomada 
de decisão e atitudes que visam à segurança do paciente e equipe. No entanto, a adesão ainda é 
um desafio, sendo necessário envolver os profissionais do núcleo de gestão da qualidade, para 
auxiliar na sensibilização acerca da sua importância, contribuindo para diminuir atritos provocados 
por situações inesperadas e melhorando a comunicação entre paciente e equipe.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Centro Cirúrgico; Enfermagem. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Brasil. Ministério da Saúde, Anvisa, Fiocruz. Protocolo para Cirurgia Segura, 2013.  
Disponível:http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/protocolo_cirurgia_segura.pdf.  
 2. Brasil. Ministério da Saúde - Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. 
Brasília/DF. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2017.  
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela USP/SP. Coordenadora Pedagógica dos Cursos de 
Graduação e Pós Graduação em Enfermagem, da Universidade Paulista - UNIP Campus Alphaville. 
2 Enfermeira graduada pela Universidade Paulista – UNIP Campus Sorocaba-SP.  
3 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela PUC/SP. Coordenadora Pedagógica do Curso de 
Graduação em Enfermagem, da Universidade Paulista – UNIP Campus Sorocaba-SP. Relatora. E-
mail: veruskarruda@yahoo.com.br 
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Trabalho 120 – PROTOCOLO MULTIPROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO PACIENTE CRÍTICO: 
PERCEPÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM  
 
Angela Enderle Candaten1, Taís Hochegger2, Ruy de Almeida Barcellos3, Miriane Mello Silveira 
Moretti4, Jaqueline Sangiogo Haas5, Ana Cristina Pretto Báo6  
  
Introdução: A decisão de transportar um paciente crítico deve ser baseada na avaliação e 
ponderação dos benefícios e riscos potenciais. A razão primordial para o transporte do paciente 
crítico é a necessidade de intervenções diagnósticas ou terapêuticas não disponíveis no ambiente 
de terapia intensiva. Objetivo: Relatar as percepções da equipe de enfermagem acerca do uso de 
um protocolo multiprofissional de transporte do paciente crítico. Metodologia: Trata-se de um 
relato de experiência após a implantação do protocolo multiprofissional de transporte do paciente 
crítico em um Centro de Terapia Intensiva de um hospital universitário de Porto Alegre/RS, a partir 
do ano de 2017. Resultados: Evidenciou-se que, a partir da checagem dos itens pré e póstransporte, 
foi possível compartilhar com a equipe multiprofissional a tomada de decisão, o planejamento e 
execução dos transportes visto que exige avaliação de riscos, estabilização hemodinâmica e 
ventilatória dos pacientes. Após o período de sensibilização, capacitações e simulações, as unidades 
de terapia intensiva aderiram ao protocolo e na percepção da equipe de enfermagem, alcançou-se 
resultados positivos como: diminuição de intercorrências no transporte, menor risco de interrupção 
de drogas, tração/perda acidental de dispositivos, garantia de equipamentos e suprimentos 
necessários para uma transferência segura, etc. Ainda, o protocolo consolidou a sistematização do 
acompanhamento de um profissional médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem 
conforme a classificação de riscos clínicos, o que garante uma assistência segura e de qualidade. 
Conclusão: O uso de um protocolo de transporte minimiza intercorrências clínicas, previne danos e 
sensibiliza a equipe multiprofissional a respeito da importância da gestão compartilhada na 
assistência ao paciente crítico.   
  
Descritores: Unidades de Terapia Intensiva; Segurança do Paciente; Equipe de Assistência ao 
Paciente.  
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referência:  
Whiteley S, Macartney I, Mark J, Barratt H, Binks R. Guidelines for the transport of the critically ill 
adult, 3rd edition, The Intensive Care Society. 2011.  
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela UFRGS/RS. Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre/RS. E-mail: aecandaten@hcpa.edu.br   
2 Enfermeira, Especialista em Terapia Intensiva e Nefrologia. Chefe de Enfermagem do Serviço de Terapia 
Intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS.  
3 Enfermeiro, Doutor em Ciências da Saúde pela PUCRS. Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre/RS.   
4 Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela UNISINOS/RS. Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre/RS.  
5 Enfermeira, Mestre em Medicina pela UFRGS/RS. Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre/RS.  
6 Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela UFPEL/RS. Serviço de Enfermagem Clínica e Cirúrgica do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre/RS.  
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Trabalho 121 – METODOLOGIA CUSP PARA SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Maria Anobes Bonet Grespan Fagundes1, Camila Lemos2, Eliane Réus Farias3, Denilse Damasceno 
Trevilato4, Renata Pereira Silva Artioli5, Flavia Giendreuczak da Silva6 
 
Introdução: CUSP, da sigla em inglês, significa “Comprehensive Unit-Based Safety Program”, ou na 
tradução literal programa abrangente de segurança baseado em unidades. O programa enfatiza a 
importância do trabalho em equipe e dá subsídios para a liderança do hospital desenvolver ações 
institucionais tendo como propósito, identificar ações inseguras que podem afetar a segurança do 
paciente. Através de ferramentas desenvolvidas, onde cada equipe identifica oportunidades de 
melhoria no ambiente de trabalho, todos participam independente da sua função, discutem os 
problemas da área, a fim de garantir a segurança do paciente. Objetivo: Descrever as melhorias 
realizadas na área cirúrgica, através da metodologia CUSP, a fim de garantir a segurança do 
paciente. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com foco nos processos 
desenvolvidos para a segurança dos pacientes através da metodologia CUSP, em um hospital 
privado de Porto Alegre. Foram realizados encontros mensais, entre as equipes CUSPs da área 
cirúrgica. Levantaram-se os problemas que envolviam a segurança do paciente, eleitas as 
prioridades, e trabalhadas as melhorias da unidade. Resultados: Dentre os problemas levantados e 
as ações estabelecidas destacamos: Risco de infecção cirúrgica - Criação do Bundlle de Prevenção 
de Infecção de Sítio Cirúrgico; Falta de posicionadores cirúrgicos - aquisição de novos 
posicionadores; Orientações pré-operatórias deficientes - criado orientações para encaminhar ao 
pacientes no domicílio; Barulho na sala de recuperação - criado dia "D" e fiscal do silêncio; Acesso 
venoso periférico fora do padrão - trocado padrão de extensor institucional; Falta de lençol móvel 
nas camas - mudança no padrão de montagem das camas; Humanização no cuidado e deambulação 
precoce na sala de recuperação - conscientização da equipe. Conclusão: Destaca-se que utilizar a 
metodologia CUSP, auxilia a equipe a ter um melhor desempenho, proporciona o engajamento de 
todos, desenvolvendo a cultura de segurança do paciente. 
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Segurança do Paciente; Metodologia CUSP. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Agency for healthcare research and quality. AHRQ patient safety Project reduces bloodstream 
infections by 40 percent. www.ahrq.gov/news 
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente e qualidade assistencial em 
serviços de saúde. Segurança do paciente e qualidade assistencial em serviços de saúde. Boletim 
Informativo. Brasília, v. 1, n.1, Jan-Jul. 2011.  
_____________________________________ 
 
1 Enfermeira; Mestre em Ensino na Saúde; Enfermeira assistencial Hospital Moinhos de Vento/RS  
2 Enfermeira; Especialista em Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e Centro de Materiais e Esterilização; 
Enfermeira Assistencial II, Hospital Moinhos de Vento/RS. E-mail: camila.lemos@hmv.org.br  
3 Enfermeira; Mestre em docência universitária; Coordenadora área cirúrgica, Hospital Moinhos de Vento/RS  

4 Enfermeira; Mestranda em Ensino na Saúde; Enfermeira Assistencial, Hospital Moinhos de Vento/RS  
5 Enfermeira; Especialista em Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e Centro de Materiais e Esterilização 
Enfermeira Assistencial II, Hospital Moinhos de Vento/RS  
6 Enfermeira; Especialista em Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e Centro de Materiais e Esterilização; 
Enfermeira Assistencial, Hospital Moinhos de Vento/RS  
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Trabalho 122 – TREINAMENTO IN SITU: SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM UMA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 
 
Carina Maria Nunes1; Fabiana Cristina Costa de Oliveira2 
 
Introdução: A segurança do paciente é uma preocupação e vem sendo discutida mundialmente, 
com o avanço de conhecimentos científicos e a mudança na prestação de cuidados em saúde, houve 
a necessidade de priorizar ações voltadas para a promoção da segurança do paciente, a redução de 
riscos e de eventos adversos (BRASIL, 2014). Desta forma a prática de simulação realística favorece 
o desenvolvimento de atitudes seguras no atendimento a situações de urgência e emergência 
detectando ameaças latentes a segurança do paciente e colaborador. Objetivo: Relatar a 
experiência de capacitação às equipes no atendimento dos pacientes em situações de urgência e 
emergência em seu ambiente de trabalho. Método: Relato de Experiência, pelo método de 
Simulação Realística no período de 14 a 17 maio 2018, realizados 14 cenários no tema Ressuscitação 
Cardiopulmonar, utilizando-se o Simulador Anne CPR, que permite realizar compressão e ventilação 
com feedback de desempenho, torsos adultos e pediátricos, manequim estático pediátrico de RCP, 
Desfibrilador Cmos-Drake® e material didático contendo a diretriz atualizada da AHA. Resultados: 
Participaram 102 profissionais da equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem). Após o treinamento houve aumento de 20% na taxa de confiança nos temas 
abordados nos cenários e nas Práticas de Habilidades in loco, no uso adequado do desfibrilador e 
dispositivo de punção intraóssea em adultos. O uso do dispositivo de intraóssea teve a taxa mais 
alta de confiança em todas as categorias, evidenciando-se que os enfermeiros se tornaram quase 
50% mais seguros em realizar o procedimento. A média geral da taxa de aquisição de conhecimento 
foi de 25% em todas as categorias, mensurados através de pré e pós-teste. Conclusão: O 
treinamento propiciou autorreflexão dos profissionais sobre pontos positivos do trabalho em 
equipe, comunicação, habilidades técnicas e melhores práticas. As ameaças latentes identificadas 
durante os cenários também permitiram a implementação de medidas seguras na área relacionadas 
a processo e organização de estrutura física.  
 
Descritores: Simulação de Doença, Segurança do Paciente, Qualidade. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
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Trabalho 123 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE POSITIVA NA PERSPECTIVA DE UMA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL  
 
Caroline Donini1, Marli Maria Loro2, Karina Andressa Cavalheiro3, Pamela Pluta3, Adriane Cristina 
Bernat Kolankiewicz4 

 
Introdução: Avaliação da cultura de segurança é considerada um dos primeiros passos para a 
modificação da cultura da instituição, além de apontar modificações após intervenções realizadas 
ao longo do tempo. Objetivo: Avaliar a cultura de segurança do paciente na perspectiva da equipe 
multiprofissional atuante em uma instituição hospitalar. Método: Estudo transversal, realizado com 
equipe multiprofissional, por meio do instrumento Safety Attitudes Questionnaire em outubro de 
2017. Resultados: Evidenciou-se escores positivos nos domínios clima de trabalho em equipe, clima 
de segurança, satisfação do trabalho, percepção de gerência de unidade e hospital e condições de 
trabalho, exceto a percepção do estresse. A satisfação do trabalho e o clima de trabalho em equipe 
demonstraram melhores escores para profissionais da enfermagem e da área da saúde, se 
comparado a equipe de apoio. As mulheres percebem melhor o stress. Já os trabalhadores homens 
apontam médias mais elevadas nos domínios da Gerência de Hospital e Unidade. A escolaridade, 
atuação menor de três anos e entre 10 a 20 anos, e escolher trabalhar na unidade influenciou 
positivamente o clima de segurança do paciente. Conclusão: Estudo evidenciou que a instituição 
investigada tem cultura de segurança positiva, exceto o domínio de percepção de estresse, aspecto 
que deve ser considerado tendo em vista que os profissionais pesquisados discordam que seu 
desempenho é prejudicado em situações como carga de trabalho excessiva, cansaço físico e que há 
maiores chances de cometerem erros em situações de emergência, tensas ou hostis quando estão 
cansados, não reconhecendo os fatores externos como possíveis influenciadores para a ocorrência 
de eventos adversos. 
 
Descritores: Cultura Organizacional; Segurança do Paciente; Gestão em Saúde. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 124 – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: REVISÃO INTEGRATIVA  
 
Cláudia Rodrigues Mafra1, Myllena Soares Berlanda de Medeiros2, Renata Gonçalves Paulino3, 

Ricardo Saraiva Aguiar4, Ronivaldo Pinto Ferreira5, Viviane Katielle de Souza Pereira6. 
 
Introdução: As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) configuram-se como um desafio 
persistente na área da saúde para a segurança do paciente. Em neonatologia, as IRAS compreendem 
as infecções relacionadas à assistência, bem como a falha na assistência e este conceito visa 
englobar a prevenção nos períodos pré-natais, perinatais e neonatais 1. As unidades de terapia 
intensiva neonatal (UTIN) no Brasil apresentam altas taxas de infecção. Diversos são os fatores que 
corroboram para sua ocorrência, como: as condições de trabalho, o baixo número de profissionais, 
a estrutura física, a não adesão de técnicas de prevenção e a vulnerabilidade dos recém nascidos1,2. 
A frequência de intercorrências com RN requer grande conhecimento especifico, agilidade e 
habilidade técnica especialmente da enfermagem, o que interfere diretamente na qualidade do 
cuidado prestado aos RNs2. Objetivo: analisar evidências científicas acerca de medidas preventivas 
das IRAs em UTIN. Método: revisão integrativa realizada nas bases de dados SCIELO, LILACS, BDENF, 
artigos publicados no período de 2009 a 2018. Resultados/Discussão: fizeram parte da amostra 14 
estudos. Quanto ao nível de evidência, predominaram produções de nível VI, seguidos de nível de 
evidência IV. Evidenciou-se que as mãos dos profissionais de saúde, o uso indiscriminado de 
antimicrobianos de largo espectro, o tempo prolongado de internação e a superlotação são fatores 
de risco na disseminação de IRAS nas UTINs. O controle das IRAS resulta de um esforço conjunto da 
equipe assistencial, da adoção de medidas de prevenção e está relacionado, fundamentalmente, ao 
conhecimento e às mudanças de comportamento dos profissionais. Conclusão: a capacitação da 
equipe de saúde é a maneira mais eficaz na mudança de comportamento e desempenho 
profissional, sendo considerado importante instrumento para maior qualidade e segurança na 
assistência prestada aos RNs a fim de prevenir e controlar as IRAS. 
 
Descritores: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Infecção; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 125 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
DE HOSPITAL DE ENSINO  
  
Danieli Parreira da Silva1, Josemar Batista2, Elaine Drehmer de Almeida Cruz3 
  
Introdução: A cultura de segurança do paciente é considerada um importante componente 
estrutural dos serviços que favorece a implantação de práticas seguras e diminuição de incidentes 
de segurança1. É definida como o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos 
que determinam o compromisso para uma organização segura2. Objetivo: Identificar a cultura de 
segurança entre profissionais de enfermagem de hospital de ensino. Método: Survey mediante 
aplicação do questionário Hospital Survey on Patient Safety Culture a 86 profissionais de 
enfermagem entre maio e setembro de 2017 em um hospital federal do sul do Brasil. A análise dos 
dados se deu por estatística descritiva e, dimensões com respostas positivas ≥75% representam 
áreas fortes para a segurança do paciente. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em 
pesquisa institucional sob parecer nº 1.990.760. Resultados: Participaram 15 enfermeiros (17,4%) 
e 71 auxiliares/técnicos de enfermagem (82,6%). As 12 dimensões foram consideradas 
neutras/negativas para o cuidado cirúrgico com escores de respostas positivas ≤ 75%. 
“Aprendizagem organizacional –melhoria contínua” foi a dimensão que teve o escore mais elevado 
com 63,0% de respostas positivas. Entre as dimensões críticas destacaram-se a “Respostas não 
punitivas ao erro” e “Apoio da gestão para segurança do paciente” com 76,1%% e 63,9% de resposta 
negativas/neutras, respectivamente. Houve prevalência de profissionais que não notificaram 
eventos adversos nos últimos 12 meses (n=55; 64,7%). A avaliação global da segurança do paciente 
nas unidades cirúrgicas foi classificada entre excelente/ muito boa (n=61;70,9%). Conclusões: Os 
profissionais de enfermagem externam fragilidades nas dimensões que compõem a cultura de 
segurança do paciente. A identificação de áreas prioritárias constitui ferramenta importante para o 
gerenciamento de ações que tenham como objetivo assegurar melhorias da segurança e da 
qualidade do cuidado perioperatório.   
 
Descritores: Cultura Organizacional; Enfermagem; Segurança do Paciente.  
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 126 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE ENTRE OS TRABALHADORES DE 
ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Deysi Heck Fernandes1, Paulo Antônio Barros Oliveira2 
 
Introdução: A segurança do paciente tornou-se prioridade para as instituições de saúde, sendo 
definida como redução a um mínimo aceitável, de risco de dano desnecessário associado ao cuidado 
prestado no ambiente hospitalar1. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a cultura 
de segurança entre os trabalhadores de enfermagem em um hospital do RS. Método: Utilizou-se o 
Questionário de Atitudes de Segurança (Safety Attitudes Questionnaire)2. O instrumento é separado 
pela primeira parte, composto de 36 perguntas, e na segunda parte por dados do participante, 
relativos ao sexo, categoria profissional, turno de trabalho, tempo e unidade de atuação. O Projeto 
foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição estudada através do parecer favorável 
nº 2.026.557. Trata-se de uma pesquisa transversal descritiva, onde 56 trabalhadores responderam 
o questionário no segundo semestre de 2017, sendo considerado escore positivo aquele com valor 
≥ a 75 pontos. Resultados: Em relação ao sexo, houve predomínio do feminino (54,8%), masculino 
(45,2%). Os técnicos de enfermagem constituíram maior número de respondentes (42), em relação 
aos enfermeiros (12); metade dos participantes trabalha na instituição entre 3 a 4 anos. Entre os 
domínios avaliados os escores com melhor pontuação foram: Satisfação no trabalho (87,3%), 
condições no trabalho (81,2%) e clima de trabalho em equipe (76,3%), já os demais escores: clima 
de segurança (74,5%), percepção de estresse (62,8%), percepção da gerência (67,3%), não atingiram 
os valores considerados positivos para cultura de segurança, o escore total foi de 73,6%. 
Conclusões: Os resultados demonstram fragilidade em três dos seis domínios do questionário, 
apontando a necessidade de planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para a cultura de 
segurança do paciente. 
 
Descritores: Cultura de Segurança; Equipe de Enfermagem; Serviço Hospitalar. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 127 – Avaliação da técnica de higienização das mãos e sua relação com segurança do 
paciente  
 
Andressa Theodoro Marques1, Thayanne Gama de Marins1, Ana Paula Amorim Moreira2, Luana 
Ferreira de Almeida3, Eric Rosa Pereira4, Ronilson Gonçalves Rocha5  
  
Introdução: Este estudo teve como objetivo avaliar como o procedimento higienização das mãos é 
realizado por residentes de enfermagem, acadêmicos de enfermagem e acompanhantes de 
pacientes. Objetivos: Identificar como os integrantes de cada grupo realizam a higienização das 
mãos depois de simulada contaminação por tinta antialérgica em suas mãos; comparar o processo 
de higienização das mãos intergrupos. Método: Trata-se de estudo observacional descritivo, com 
abordagem quantitativa, com o tipo de amostragem não probabilística, desenvolvido em um 
hospital universitário. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com o registro 
número 87614418.3.0000.5259. Resultados: Fizeram parte do estudo 90 participantes distribuídos 
como (G1: 30 residentes; G2: 30 acadêmicos; G3: 30 acompanhantes). Os resultados apontaram 
que o G2 apresentou o maior tempo em segundos de higienização das mãos comparado aos outros 
grupos, sendo seu tempo de 122 segundos. Quanto a retirada de adornos 29(96,5¨%) do G1 e 100% 
do G2 o fizeram, contra 22(73,4%) do G3. 29(96,5%) do G1, 100% do G2 utilizaram água e sabão e 
4(13,4%) do G3 não fizeram uso. O conteúdo depositado nas mãos dos participantes encontrava-se 
visível em 19(63,3%) do G1; 27(90,0%) do G2; 25(86,3%) do G3. Conclusão: A partir dos resultados 
encontrados, observaram-se falhas no passo a passo da técnica de higienização das mãos e apesar 
do entendimento do procedimento pelo G1 e G2 em relação ao G3, o resultado final demonstrou 
que nenhum dos grupos seguiram corretamente as técnicas do procedimento, evidenciando-se a 
presença de vestígios de contaminação em suas mãos.  
 
Descritores: Infecção; Segurança do Paciente; Enfermagem.  
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 128 – USO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO MÉTODO DE INTERVENÇÃO PARA A 
MELHORIA NA SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO 
 
Fabiana de Mello Barros¹, Rafael Celestino da Silva², Grazielle Rezende da Silva dos Santos³, Lara 
Mariana Monteiro de Santa Rosa4 
 
Introdução: O handover consiste na transferência da responsabilidade pelos cuidados do paciente 
entre profissionais de saúde e no compartilhamento de informação, com o objetivo de assegurar a 
continuidade do cuidado. Há riscos de falhas neste processo, que contribuem para a ocorrência de 
eventos sentinelas e causam comprometimento na segurança paciente. Objetivo: Avaliar as 
evidências científicas sobre o uso do treinamento baseado em simulação realística na promoção da 
segurança da comunicação no handover. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos, a partir do 
acesso direto às bases de dados Cinahl, Medline, LILACS e Scopus, com os descritores: 
simulação/treinamento em simulação; comunicação/comunicação em saúde; handoff patient; e 
segurança do paciente. Os critérios para a seleção foram: formato de artigos; disponíveis em texto 
completo; em português ou inglês; dos últimos 05 anos. Com base nos cruzamentos dos descritores 
obteve-se o número inicial de 8837 artigos, sendo excluídos 8807 artigos, obtendo-se um 
quantitativo de 30 artigos, que foram submetidos a leitura do conteúdo integral e organizados num 
quadro sinóptico, contemplando título, autor, ano/país; delineamento metodológico; e 
resultado/conclusão. A maioria foi produzida nos EUA, sendo 8 estudos. Do total de estudos 
analisados, 16 foram realizados em hospitais, 13 em universidades e, uma revisão sistemática. A 
abordagem qualitativa foi utilizada em 19 estudos, a quantitativa em 6 e abordagem quanti-quali 
em 5. Resultados: Os estudos mostraram que a SR é eficaz no desenvolvimento das habilidades de 
comunicação e melhoria no trabalho em equipe. Os participantes demonstraram melhoria na 
tomada de decisão, gerenciamento de tarefas, desenvolvimento na capacidade de auto-reflexão, 
satisfação da abordagem sistemática no handover e melhora na prestação de cuidados seguros para 
o paciente. Conclusão: Portanto, este estudo demonstrou que essa intervenção é eficaz na 
perspectiva da segurança da comunicação entre os profissionais, na busca por um cuidar capacitado 
e fundamentado na cultura de segurança paciente. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Comunicação. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 129 – SEGURANÇA DO PACIENTE CRÍTICO NO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 
 
Fabiana Zerbieri Martins1, Katia Bottega de Moraes2  
 
Introdução: O transporte intra-hospitalar do paciente crítico pode ocasionar instabilidade 
hemodinâmica e ventilatória devido à fatores como: aceleração e desaceleração da cama de 
transporte, mudança na posição do paciente, transferência entre superfícies, mudança de 
equipamentos e presença de ruídos1. Objetivo: Diante disso o objetivo desse trabalho foi descrever 
como é executado o transporte do paciente crítico internado em uma Unidade de Terapia Intensiva 
Cirúrgica em um hospital universitário, de caráter terciário e alta complexidade. Método: O método 
utilizado foi o relato de experiência. Resultados: O planejamento do transporte intra-hospitalar tem 
caráter essencial para minimizar possíveis riscos e intercorrências e compreende: avaliação da 
estabilidade clínica do paciente, disponibilidade de equipe multiprofissional 
(médico/enfermeiro/técnico de enfermagem), uso de bombas de infusão e respiradores portáteis, 
uso do monitor/desfibrilador e oxímetro de pulso, estabelecimento de precauções quanto às 
complicações fisiológicas e falhas nos equipamentos e monitorização precisa das condições 
hemodinâmicas e respiratórias2. O preparo do paciente para o transporte também envolve a 
avaliação da equipe multiprofissional quanto à necessidade de drogas vasoativas em bomba de 
infusão; otimização da sedação antes do início do transporte, uso de material de urgência e 
comunicação entre a Unidade de origem e a Unidade de recebimento, para otimizar tempo e 
diminuir riscos1. O transporte propriamente dito expõe o paciente a maiores alterações fisiológicas 
e intercorrências. Quanto mais detalhado e executado o preparo, maior a segurança do mesmo. Na 
chegada ao destino faz-se necessário a checagem de todos os itens relacionados ao paciente: 
sondas, catéteres, bombas de infusão, monitores e restaurar condições respiratórias e 
hemodinâmicas. Conclusão: A ocorrência de eventos adversos durante o transporte intra-hospitalar 
de pacientes críticos é frequente e demanda atenção redobrada dos profissionais envolvidos. O 
adequado planejamento de todo esse complexo processo diminui os riscos para o paciente, 
aumenta a segurança da equipe e otimiza a utilização de recursos.  
 
Descritores: Enfermagem; Terapia Intensiva; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
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Trabalho 130 – ATITUDES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE AO ERRO DE MEDICAÇÃO EM UM 
HOSPITAL NO EXTREMO NORTE DO BRASIL 
 
Andréia Cristina Nicoletti Carvalho1, Dionísia Maria Sampaio Mota2, Jackeline da Costa Maciel3 

 
Introdução: A administração de medicamentos faz parte das atribuições que devem ser realizadas 
pelos profissionais da enfermagem [1], assim como sua atuação é importante nos processos de 
análise de riscos, prevenindo incidentes como os erros de medicação [2]. Objetivo: Avaliar os 
principais erros de medicação e as condutas tomadas por profissionais de enfermagem em uma 
unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital de referência em Boa Vista-RR. Método: A 
pesquisa consistiu em um estudo do tipo exploratório-descritivo, de abordagem quantitativa, 
baseado em aplicação de questionário. A coleta de dados ocorreu no período de junho a julho de 
2018, após aprovação pelo CEP-UFRR sob o parecer nº 2.453.304. Profissionais da enfermagem 
atuantes em uma UTI do hospital compuseram a amostra do estudo, sendo excluídos aqueles que 
estavam afastados de suas atividades. Resultados: Um total de 70 profissionais aceitaram participar 
do estudo, a análise dos questionários mostrou que esses profissionais são formados 
principalmente pelo sexo feminino (70%, n=49), são adultos jovens com até 34 anos de idade (50%, 
n=35), casados (42,8%, n=30), possuem uma carga horária semanal de até 32 horas (90%, n=63), 
ingressaram na instituição há no máximo 5 anos (77,2%, n=54) e trabalham na unidade de terapia 
intensiva da instituição há no máximo 4 anos (54,3%, n=38). Os erros de medicação mais observados 
foram administração em horário diferente (59,4%, n=38), medicação não aprazada (34,3%, n=22) e 
medicamento administrado em paciente diferente (32,9%, n=21). Em relação às condutas tomadas 
frente ao erro, 59,4% (n=41) comunicam outro profissional, porém não realizam o registro, 33,3% 
(n=23) intensificam o cuidado e 30,4% (n=21) monitoram o paciente. Conclusões: A realização desta 
pesquisa permitiu identificar a ocorrência de erros de medicação no local do estudo, bem como 
verificar que a maioria dos profissionais não notifica os erros, indicando desconhecimento ou falha 
no processo de registro. 
 
Descritores: Erros de Medicação; Equipe de Enfermagem; Educação Continuada. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Galiza DDF, Moura OF, Barros VL, Luz GOA. Preparo e administração de medicamentos: erros 
cometidos pela equipe de enfermagem. Rev Bras Farm Hosp Serv Saúde. 2014;5(2):45-50. 
2. Toffoletto MC, Ruiz XR. Improving patient safety: how and why incidences occur in nursing care. 
Rev Esc Enferm USP. 2013;47(3):1098-105. 
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2 Acadêmica. Graduação em Enfermagem. Universidade Federal de Roraima. 
3 Farmacêutica. Doutora em Ciências Biológicas (UFPE). Professora Adjunta do Curso de Enfermagem e do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PROCISA). Universidade Federal de Roraima. E-mail:  
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Trabalho 131 – PRÁTICA AVANÇADA DE ENFERMAGEM E CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE NA 
PERSPECTIVA DA SEGURANÇA DO CUIDADO 
 
Jaqueline de Freitas Ferreira1, Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá2, Gisele Martins3 
 
Introdução: O paciente que demanda assistência ambulatorial requer do profissional de saúde a 
adoção de práticas incisivas, que interfiram no comportamento do indivíduo, considerando suas 
singularidades. A prática avançada de enfermagem procura oferecer cuidado de excelência para as 
diferentes demandas de saúde (1) e apresenta convergência com o cuidado centrado no paciente. 
Objetivo: Levantar a relação entre cuidado centrado no paciente e prática avançada em 
enfermagem, na perspectiva da segurança do paciente. Metodologia: Estudo descritivo, de 
abordagem qualitativa, desenvolvido com egressos e acadêmicos de enfermagem do ambulatório 
de prática avançada de enfermagem em uropediatria, em um hospital universitário. Os dados foram 
coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, por meio de entrevistas individuais, norteadas 
por questionário semiestruturado. Utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin para o 
tratamento dos dados. CAAE nº80684717.7.0000.0030, parecer nº2.608.183). Resultados: 
Participaram do estudo três profissionais de enfermagem e nove estudantes que 
vivenciaram/vivenciam a prática avançada de enfermagem. Os relatos desvelaram a autonomia 
como um comportamento desenvolvido a partir da prática avançada de enfermagem, que auxilia na 
tomada de decisão junto ao paciente e família, estimula a liderança para o cuidado centrado no 
paciente e favorece o trabalho em equipe, raciocínio crítico e comunicação efetiva entre paciente e 
profissional. A prática avançada de enfermagem contribuiu para que o profissional desenvolvesse a 
autonomia do paciente e familiares para a mudança de comportamento, influenciando nos 
resultados assistenciais. Considerações finais: A prática avançada de enfermagem favorece o 
cuidado centrado no paciente e a segurança da assistência por promover o cuidado singular, a 
corresponsabilização pelo cuidado, a importância de dar voz ao paciente, o raciocínio crítico e a 
liderança para a tomada de decisão. Reconhecer essa prática no contexto da formação pode ampliar 
a adoção de práticas seguras junto à assistência ambulatorial. 
 
Descritores: Prática Avançada de Enfermagem; Liderança; Assistência Centrada no Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referência:  
1. Atehortúa Rada GM, Soto Chaquir M, López Villegas ME, Buitrago Malaver LA. La práctica 
avanzada en enfermería: una oportunidad para la promocion de la salud y la prevención de la 
enfermedad en Colombia. Revista Cultura del Cuidado. v. 11, n. 1, 2014. p. 60-69. 2014. [ acesso em 
18 jun 2017]. Disponível em: 
http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/223/6%20EP
A%20pp.%2060-69.pdf?sequence=1 
_____________________________________ 
1 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. E-mail: 
jaquefreitas.14@gmail.com  
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília. Orientadora.  
3 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Professora Associada/ENF da Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade de Brasília. 
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Trabalho 132 – PARCERIA PARA SEGURANÇA DO PACIENTE ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
FAMILIARES: CORRESPONSABILIDADE E VÍNCULO SOLIDÁRIO NA HOSPITALIZAÇÃO PEDIÁTRICA 
 
Karen Jeanne Cantarelli Kantorski1, Eva Neri Rubim Pedro2, Wiliam Wegner3, Silvana Maria Zarth4, 
Silvana Cruz da Silva5 
 
Introdução: parceria para segurança do paciente remete ao envolvimento do paciente e de seus 
familiares no cuidado, considerando corresponsabilidade e vínculos solidários1,2. Objetivo: analisar 
a parceria entre profissionais de saúde e familiares para segurança do paciente pediátrico. Método: 
estudo qualitativo, descritivo e exploratório, resultado de tese de doutorado sob título: Parceria 
entre profissionais de saúde e familiares para segurança do paciente pediátrico. Foi realizado em 
Porto Alegre entre novembro de 2016 e dezembro de 2017 em hospital universitário de grande 
porte. Participaram de entrevistas individuais semiestruturadas 17 familiares de 
crianças/adolescentes hospitalizados e oito profissionais de saúde de unidades de internação 
pediátrica. Utilizou-se análise temática. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
sob CAAE 60415316.8.0000.5327. Resultados: Foram constituídas duas categorias de análise. Na 
primeira “Vínculo Solidário” emergiram as subcategorias: “Confiança: condição fundamental para o 
estabelecimento do vínculo” e “O relacionamento interpessoal entre familiares e profissionais de 
saúde”, discutiu-se a parceria entre profissionais de saúde e familiares para a segurança do paciente 
pediátrico decorre do incentivo para o relacionamento interpessoal com confiança mútua e empatia 
para a criação do vínculo solidário. A categoria “Corresponsabilidade do Cuidado” originou três 
subcategorias: “Papel do familiar na hospitalização da criança e do adolescente”, “O caminho até a 
alfabetização em saúde”, “Empoderamento do familiar para a tomada de decisão”, demonstrando 
o alcance da corresponsabilidade dos usuários, familiares e pacientes, ocorre quando os 
profissionais de saúde os estimulam a assumir uma postura ativa diante a hospitalização, aprender 
sobre a doença e o tratamento e compartilhar as tomadas de decisões sobre o cuidado. Conclusão: 
a parceria entre profissionais de saúde e familiares ocorre a partir do engajamento dos envolvidos 
para o fortalecimento do vínculo solidário e da corresponsabilidade do cuidado, contribuindo para 
a segurança do paciente pediátrico. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Participação do Paciente; Criança Hospitalizada. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1 Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
2 Coulter A.  Engaging patients in healthcare. MC Graw Hill (Open University Press): Berkshire, 
England, 2011.  
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2 Enfermeira. Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora 
Titular aposentada da Escola de Enfermagem (EEnf) da UFRGS. 
3 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem pela UFRGS. Professor Adjunto da EEnf UFRGS. 
4 Enfermeira. Doutora em Educação pela PUCRS. Professora Adjunta da EEnf UFRGS. 
5 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela UFRGS. 
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Trabalho 133 – RELATO DE EXPERIÊNCIA: SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ORAIS VIA SONDA NASOGÁSTRICA/ NASOENTÉRICA  
 
Laís Facioli Rosa Moreno da Costa¹, Simone Cristina Ribeiro²   
  
Introdução: O processo de medicação percorre várias etapas até a administração, propriamente 
dita, ao paciente. A atuação de enfermagem é de grande importância, por ser a profissão 
responsável pela administração dos medicamentos¹. A fim de reduzir e melhorar a segurança do 
paciente, enfermeiros e demais profissionais de enfermagem devem seguir os princípios da 
administração segura de medicamentos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa 
e hora certa². Objetivo: Relatar a experiência de uma capacitação/ treinamento das autoras para a 
administração segura de medicamentos orais via sonda nasogástrica/ nasoentérica. Método: 
Tratase de um relato de experiência realizado em um hospital privado de médio porte do interior 
do Estado de São Paulo. Os participantes foram enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos de 
farmácia dos períodos da manhã, tarde e noite. Resultados: Capacitação por meio de treinamento 
para as equipes de enfermagem e farmácia quanto à importância da dispensação e administração 
segura de medicamentos. Padronização da seringa com conexão e coloração específica para 
administração de medicamentos orais via sonda gástrica/ entérica, com objetivo de reduzir 
possíveis erros de administração de medicamentos pela via errada. O processo de dispensação dos 
medicamentos é realizado pela equipe da farmácia, por horário, conforme prescrição médica. 
Juntamente com cada medicação oral é dispensada uma seringa própria para sua administração 
segura. Com intuito de garantir o uso da mesma em pacientes com sonda, foi disponibilizado um 
estoque mínimo para os setores de internação, facilitando o acesso da equipe de enfermagem com 
o material padronizado. Conclusão: Permitiu-se o envolvimento das equipes com a segurança do 
paciente, conscientização do uso da seringa em pacientes com sonda, redução de possíveis erros de 
administração de medicamentos pela via errada e proporcionar cada vez mais a cultura de 
segurança do paciente na instituição.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Erros de Medicação; Intubação Gastrointestinal. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Forte ECN, Machado FL, Pires DEP. A relação da enfermagem com os erros de medicação: uma 
revisão integrativa.Cogitare Enferm. 2016 v.21 n. esp:01-10. Disponível em: 
<http://www.saude.ufpr.br/portal/revistacogitare/wpcontent/uploads/sites/28/2016/09/433241
84651-1-PB.pdf>. Acesso em 22 dez.2018.  
2. Fathi A. et al. Medication errors among nurses in teaching hospitals in the west of Iran: what we 
need to know about prevalence, types, and barriers to reporting. In: Epidemiology and Health, Korea 
(South), v. 39, maio 2017. doi 10.4178/epih.e2017022.  
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1 Enfermeira, Especialista em Segurança do Paciente pela FIOCRUZ, Mestranda em Tecnologia e Inovação em 
Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. E-mail: 
lafrmoreno19@hotmail.com  
2 Enfermeira, Especialista em Urgência, Emergência e CTI pela UNAERP.  
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Trabalho 134 – TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO COMO ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA NO 
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA VENTRICULAR 
 
Larissa Gussatchenko Caballero1, Dayanna Machado Pires Lemos2, Kely Regina da Luz3, Daniela dos 
Santos Marona Borba4, Ruy de Almeida Barcellos5 
 
Introdução: Dispositivos de Assistência Ventricular (DAV) consistem em bombas mecânicas 
implantadas cirurgicamente no coração pacientes com insuficiência cardíaca (IC) grave, fornecendo 
suporte hemodinâmico e estabilidade clínica, seja como ponte para transplante ou como terapia de 
destino. Esta terapia de alto custo e complexidade possibilita a readaptação do paciente às suas 
atividades usuais, porém seu sucesso depende também da estruturação do cuidado seguro. 
Objetivo: Relatar a atuação da equipe de enfermagem na transferência do cuidado seguro aos 
pacientes com dispositivo de assistência ventricular (DAV). Método: Relato de experiência sobre a 
implementação da transferência do cuidado de pacientes com DAV implantado em um hospital 
universitário do sul do Brasil. Resultados: A assistência a pacientes com DAV iniciou em 2017, 
pautada na individualização das ações e pela perspectiva do cuidado centrado no paciente. Na 
instituição foram capacitadas equipes multiprofissionais e estruturados protocolos assistenciais. 
Também, foram realizadas sessões educativas sistemáticas para pacientes e cuidadores. 
Considerando que alguns residem distante do centro de referência, como parte do planejamento 
de alta a rede de saúde local foi capacitada e definiram-se as atribuições em cada esfera, além de 
viabilizada a solução de dúvidas e a troca de informações e literatura sobre o tema. Visando a 
segurança após a alta hospitalar, é realizado monitoramento intensivo à distância e em caso de 
dúvidas ou urgências, há possibilidade de contato imediato do paciente ou cuidador com sua 
equipe. Os pacientes continuam em acompanhamento no ambulatório de IC do hospital de 
referência, o qual inclui revisão dos cuidados, supervisão de procedimentos e manuseio do 
dispositivo. Conclusões: A garantia da transferência do cuidado entre equipe multiprofissional, 
pacientes e cuidadores no planejamento do cuidado seguro em saúde tem papel fundamental para 
identificar precocemente possíveis complicações, preveni-las e possibilitar maior sobrevida e 
qualidade de vida a esses pacientes.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Coração Aauxiliar; Insuficiência Cardíaca. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências 
1. Ayub-Ferreira SM, Souza Neto JD, Almeida DR, Biselli B, Avila MS, Colafranceschi AS. Diretriz de 
Assistência Circulatória Mecânica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 
2016;107(2 supl. 2):1-33. doi: https://doi.org/10.5935/abc.20160128. 
2. Nogueira JWS, Rodrigues MCS. Effective communication in teamwork in health: a challenge for 
patient safety. Cogitare Enferm.2015;20(3):636-40. doi: https://doi.org/10.5380/ce.v20i3.40016.  
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Trabalho 135 – RISCO DE LESÃO POR POSICIONAMENTO CIRÚRGICO: IMPLEMENTAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO 
 
Denilse Damasceno Trevilato1, Maria Anobes Bonet Grespan Fagundes2, Márcia Rosa da Costa3, Rita 
Catalina Aquino Caregnato4 

 

Introdução: O Centro Cirúrgico (CC) é uma área crítica e de alta complexidade onde existem riscos 
de ocorrência de erros e injúrias aos pacientes submetidos a cirurgia. O posicionamento do paciente 
cirúrgico deve ser o mais anatômico e fisiológico, de modo a permitir ao cirurgião um bom acesso 
ao sítio cirúrgico e, ao anestesista, acesso às linhas de infusão e monitorização¹. A imobilidade 
durante o procedimento cirúrgico aumenta o risco de lesões de pele, nervosas e vasculares. Um 
estudo validou a Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do. 
Posicionamento Cirúrgico (ELPO)2. Objetivo: investigar enfermeiros que trabalham em um CC sobre 
a segurança no posicionamento cirúrgico do paciente. Método: estudo exploratório descritivo 
qualitativa com sete enfermeiros do CC de um hospital privado de grande porte na região sul do 
Brasil, realizadas três sessões de Grupo Focal em agosto de 2018, com posterior análise de conteúdo 
temática de Bardin, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 86027518.2.0000.5345). 
Resultados: Das transcrições emergiram seis categorias temáticas: segurança do paciente, riscos do 
paciente cirúrgico, enfermeiro em sala cirúrgica, envolvimento da equipe multidisciplinar e 
implantação da escala ELPO. O evento adverso mais citado foi lesões, compreendendo de pele, por 
pressão e por posicionamento. Dentre as facilidades para implantação da escala ELPO está o 
planejamento do cuidado ao paciente cirúrgico. Em relação a barreira para implantação foi 
destacado a rotina, o tempo e a disponibilidade do enfermeiro para aplicação da escala. Conclusão: 
Os enfermeiros identificaram os riscos do paciente cirúrgico podendo-se ressaltar preocupação 
quanto ao planejamento do cuidado como forma de garantir a qualidade assistencial e a segurança, 
minimizando os eventos adversos relacionados ao posicionamento cirúrgico. Evidenciou-se ser 
fundamental a presença do enfermeiro na sala cirúrgica para implementar a avaliação com registro 
do risco de lesão por posicionamento cirúrgico. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Posicionamento do Paciente; Medição de Risco. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
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Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0104-
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Trabalho 136 – SEGURANÇA DO PACIENTE NO INTRAOPERATÓRIO DE CIRURGIA ROBÓTICA: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 
 
Denilse Damasceno Trevilato1, Thaís Camargo de Melo2, Maria Anobes Bonet Grespan Fagundes3, 
Carolina Borba Rizzi4, Rubia Natascha Maestri5, Rita Catalina Aquino Caregnato6 
 
Introdução: Considerando os avanços da ciência e da tecnologia, a cirurgia robótica caracteriza-se 
como uma grande conquista de procedimentos minimamente invasivos, proporcionando ao 
paciente incisões menores, diminuindo riscos de infecção, de sangramento, de dor no pós-
operatório e rápida recuperação¹. Neste aspecto, destaca-se a importância dos enfermeiros 
devidamente treinados e habilitados para atuarem na sala operatória, tanto com conhecimento 
teórico-científico, quanto com prática em cuidados específicos para com o paciente no intra-
operatório, proporcionando uma assistência segura1,2. Objetivo: Descrever a atuação do enfermeiro 
durante o intraoperatório de cirurgia robótica. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, de janeiro a dezembro de 2018 foram realizados 74 procedimentos robóticos em 
hospital privado de grande porte da região Sul do Brasil. Resultados: Dos procedimentos realizados, 
70 foram cirurgias urológicas, três cirurgias geral e uma torácica. O envolvimento do enfermeiro 
mostrou-se imprescindível desde o planejamento cirúrgico até o encaminhamento do paciente para 
sala de recuperação, visto existir uma gama de cuidados diferenciados e específicos para realizar a 
cirurgia robótica. Nesse contexto, o enfermeiro se torna fundamental para a segurança do paciente, 
sendo responsável e atuando ativamente em diversos pontos críticos do procedimento, como 
planejamento e gestão dos recursos humanos e materiais, definição do layout da sala cirúrgica 
apropriado ao tipo de procedimento a ser realizado, montagem da sala cirúrgica, acompanhamento 
da indução anestésica, posicionamento cirúrgico junto a equipe assistencial, realização do 
doking/undoking (encaixe e desencaixe do sistema robótico na mesa cirúrgica), registros e controles 
transoperatórios, acompanhamento do despertar anestésico do paciente até a sala de recuperação. 
Conclusão: Destaca-se a importância e domínio do enfermeiro em todo processo para realização da 
cirurgia robótica, ressaltando a presença desse profissional “full time” na sala cirúrgica, garantindo 
o cumprimento das etapas do processo, proporcionando uma assistência qualificada e garantindo 
a segurança do paciente submetido a esse tipo de procedimento. 
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Cirurgia Robótica; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC). Diretrizes de Práticas em 
Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para Saúde. 7. ed. Barueri, SP: Manole; 2017. 
2. Randell R, Honey S,Alvarado N, Pearman A, Greenhalgh J, Long A, et al. Embedding robotic surgery 
into routine practice and impacts on communication and decision making: a review of the 
experience of surgical teams. Cogn Tech Work [Internet]. 2016 [Acesso 2018 abr. 23]; 18 [15 p.]. 
Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10111-016-0368-0. 
_____________________________________ 
 
1 Mestranda em Ensino na Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 
Enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Moinhos de Vento. E-mail: denilse.trevilato@hmv.org.br 
2 Enfermeira. Enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Moinhos de Vento. E-mail: thais.melo@hmv.org.br 
3 Enfermeira. Mestre em Ensino na Saúde. Enfermeira do Centro de Recuperação Pós Anestésica do Hospital 
Moinhos de Vento. E-mail: maria.fagundes@hmv.org.br 
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4 Enfermeira. Especialista em Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e Central de Materiais. Enfermeira do 
Centro Cirúrgico do Hospital Moinhos de Vento. E-mail: carolina.rizzi@hmv.org.br 
5 Enfermeira. Doutora em Medicina e Ciências da Saúde. Gerente de Enfermagem do Hospital Moinhos de 
Vento E-mail: rubia.maestri@hmv.org.br 
6 Enfermeira. Doutora em Educação, Mestra em Enfermagem. Professora do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). E-mail: 
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Trabalho 137 – SEGURANÇA DO PACIENTE E A ADESÃO À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM UNIDADE 
DE TRATAMENTO INTENSIVO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ALUNAS DO CURSO TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 
 
Jacqueline Vaz1, Rafaela Costa1, Yasmin Duarte Zatta2, Adriana Carvalho Garcia3, Darlan da Rosa4, 
Rita Timmers5 
 
Introdução: A Higienização das Mãos (HM) é o procedimento recomendado no controle da 
disseminação de infecções. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) afetam milhões 
de pacientes, as mãos dos profissionais da saúde continuam sendo a fonte mais frequente de 
disseminação e contaminação. De acordo com as Diretrizes da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), existem cinco momentos para sua realização: antes do contato com paciente (I), antes de 
realizar procedimento asséptico (II), após exposição a fluidos corporais, (III) após o contato com o 
paciente (IV), após o contato com áreas e superfícies próximas ao paciente (V). Segundo o Manual 
do Observador, a observação é uma maneira de chamar a atenção dos profissionais da saúde para 
a importância do ato. Objetivos: Observar a adesão à HM dos profissionais em unidade de 
tratamento intensivo (UTI). Métodos: Relato de Experiência (RE) pela observação de alunas do curso 
técnico em enfermagem (TE) sobre a HM dos profissionais. Realizada de junho a agosto de 2016. O 
RE não inclui o número de profissionais observados, mas as oportunidades e formas de HM 
realizada. As oportunidades são os cinco momentos conforme OMS. Este RE está de acordo com a 
Resolução 466/12 e faz parte do cronograma de conclusão do curso TE para fins institucionais como 
Hospital Escola, Ensino, Pesquisa e Assistência. Resultados: Identificou-se uma taxa de 9% ao 
momento V, apontando possibilidade de transmissão por contato indireto. No momento III 
observou-se 100% de adesão. As outras observações mantiveram taxas de normalidade próximo 
dos 100%. Conclusão: A observação a adesão de HM é uma prática muito aplicada pelas equipes 
profissionais em instituições de saúde e atua como indicador de assistência. Há uma adesão de HM 
menor no momento V, pode estar associado à falta de conscientização deste momento tão 
importante quanto os demais. É necessária uma maior conscientização das equipes e treinamentos 
para a prática da HM. 
 
Descritores: Higienização das Mãos; Controle de Infecção; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referência: 
_____________________________________ 
 
1 Enfermeira e Professora. Escola do Cardiologia / Escola Profissional da Fundação Universitária do 
Cardiologia. E-mail: jaccvaz@gmail.com 
 2 Ex aluna / Técnica em Enfermagem. Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia / 
Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia. 
 3 Ex aluna / Técnica em Enfermagem. Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia / Instituto 
de Cardiologia da Fundação Universitária de Cardiologia. 
 4 Enfermeiro do Controle de Infecção Hospitalar do Instituto de Cardiologia da Fundação Universitária do 
Cardiologia. 
5 Enfermeira e Diretora da Escola do Cardiologia / Escola Profissional da Fundação Universitária do 
Cardiologia. 
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Trabalho 138 – DISRUPTIVE CLINICIAN BEHAVIOR SURVEY: ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL PARA O 
PORTUGUÊS E CONTEXTO HOSPITALAR BRASILEIRO 
 
Roberta Meneses Oliveira1, Nathália Lucho Zimmer2, Wanessa Pereira Cavalcante3, Jênifa 
Cavalcante dos Santos Santiago4, Érika da Silva Bandeira5, Paulo César de Almeida6 
 
Introdução: Comportamentos antiprofissionais ou destrutivos envolvem condutas adotadas por 
trabalhadores de saúde que afetam negativamente o engajamento das equipes e a segurança do 
paciente, manifestando-se como incivilidade, violência psicológica e/ou violência física(1). Objetivo: 
realizar adaptação transcultural e validação do Disruptive Clinician Behavior Survey for Hospital 
Settings (JHDCBS) para o contexto hospitalar brasileiro. Método: pesquisa metodológica, cujo 
processo de tradução/adaptação transcultural seguiu as fases: tradução inicial, síntese das 
traduções, tradução reversa/retrotradução, síntese da retrotradução, análise por comitê de 
especialistas, pré-teste da versão final(2). Trata-se de instrumento desenvolvido nos EUA, do tipo 
survey, com 47 itens em escalas Likert dicotômicas e padrões de resposta de múltipla escolha(1). 
Consta de três subescalas: Disruptive Behaviors and Triggers; Positive responses, negative 
responses and reasons for not addressing disruptive behaviors; Impacts. O pré-teste foi aplicado a 
40 profissionais de saúde de hospital público do Ceará em 2017. O tratamento estatístico foi 
realizado no programa SPSS. Calculou-se percentual de concordância entre os juízes nas avaliações: 
semântica, idiomática, cultural/empírica. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da instituição (nº.1.500.026/2016). Resultados: as duas traduções T1 e T2, a síntese das traduções 
(T12) e a retrotradução (RT12) foram enviados ao comitê de Juízes (5 doutores experientes em 
adaptação transcultural), para avaliação e comparação com a versão brasileira, para que mantivesse 
as características do instrumento original. Foram consideradas todas as observações e resultados 
das traduções/retrotraduções sugeridas. Optou-se por preservar o nome do instrumento e a sigla 
original, seguido do termo “Versão Brasileira”, pois não há tradução consensual do termo 
“disruptive” para o português. A partir da análise dos juízes, 11 itens sofreram alterações. O índice 
percentual de concordância na avaliação semântica/idiomática foi de 0,81 e na cultural/empírica de 
0,85, demonstrando a confiabilidade do instrumento traduzido. Conclusão: o instrumento traduzido 
foi considerado válido e aplicável ao contexto hospitalar brasileiro. 
 

Descritores: Comportamento Disruptivo; Hospital; Estudos de Validação. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 1. Walrath JM, Dang D, Nyberg D. An organizational assessment of disruptive clinician 
behavior: Findings and implications. Journal of nursing care quality 2013; 28(2):110-21.  
2. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Recommendations for the Cross-Cultural 
Adaptation of the DASH & Quick DASH Outcome Measure. Institute for Work & Health 2002, 2007. 
Available from: http://dash.iwh.on.ca/system/files/X-CulturalAdaptation-2007.pdf 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Professora Adjunta do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: menesesroberta@yahoo.com.br 
2,3. Acadêmica do Curso de Enfermagem da UFC. Bolsista PIBIC/UFC. 
4 Enfermeira. Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Professora Adjunta do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
5 Enfermeira. Aluna do Mestrado Acadêmico em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Universidade 
Estadual do Ceará – UECE. 
6 Estatístico. Doutor em Saúde Pública. Professor do Mestrado Acadêmico em Cuidados Clínicos em 
Enfermagem e Saúde. Universidade Estadual do Ceará – UECE. 
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Trabalho 139 – ANÁLISE DE COMPORTAMENTOS ANTIPROFISSIONAIS NO CONTEXTO HOSPITALAR: 
VALIDAÇÃO CLÍNICA DO INSTRUMENTO JOHNS HOPKINS DISRUPTIVE CLINICIAN BEHAVIOR SURVEY 
(JHDCBS) – VERSÃO BRASILEIRA 
 
Roberta Meneses Oliveira1, Nathália Lucho Zimmer2, Wanessa Pereira Cavalcante3, Jênifa 
Cavalcante dos Santos Santiago4, Érika da Silva Bandeira5, Paulo César de Almeida6 
 
Introdução: O conceito comportamento destrutivo no trabalho em saúde envolve condutas 
antiprofissionais adotadas no ambiente laboral, manifestadas como agressão verbal ou física, 
violência psicológica e incivilidade, gerando consequências negativas para a segurança dos 
profissionais e pacientes1. Objetivo: analisar comportamentos antiprofissionais vivenciados e/ou 
percebidos por trabalhadores de saúde no contexto hospitalar. Método: estudo de validação clínica 
do instrumento Johns Hopkins Disruptive Clinician Behavior Survey (JHDCBS) – Versão Brasileira. 
Realizado no maior hospital do Ceará, de abril a novembro de 2018. Participaram 284 trabalhadores 
de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de outras 
categorias.  A coleta de dados foi realizada por meio de dois instrumentos: questionário JHDCBS – 
Versão Brasileira e questionário sociodemográfico complementar. Os dados foram processados no 
programa SPSS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 
(nº.1.500.026/2016). Resultados: a maioria dos participantes era do sexo feminino, da categoria 
Enfermagem, trabalhando em regime integral, sem vínculo empregatício com o hospital. Referente 
às respostas do questionário traduzido, encontrou-se a maioria das médias dos itens abaixo de 3, 
indicando que comportamentos antiprofissionais não são comumente percebidos ou vivenciados 
pelos participantes, destacando-se, no entanto, as seguintes condutas características: 
Grosseria/Desrespeito (2,57±1,18) e Comportamento Passivo-Agressivo (2,51±1,22). Quanto aos 
fatores desencadeantes (média geral=2,90), sobressaíram-se: problemas sistêmicos crônicos/não 
resolvidos (3,63±1,27) e pressão por conta do número, volume e fluxo de pacientes (3,32±1,28). 
Como respostas ao comportamento antiprofissional, sobressaíram-se:  buscar apoio do 
gerente/supervisor para abordar a pessoa antiprofissional (3,04±0,95) e tentar esclarecer a razão 
de um comportamento antiprofissional (2,66±1,00). Pode-se destacar dois itens relacionados ao 
impacto do comportamento antiprofissional: desgaste emocional (3,20±0,87) e diminuição da 
satisfação no trabalho (3,05±0,96). Conclusão: a ocorrência de comportamentos antiprofissionais é 
ocasional na instituição, mas exige-se atenção dos gestores para abordagem desse problema na 
prática, considerando suas repercussões para os envolvidos. 
 
Descritores: Comportamento Disruptivo; Hospital; Ambiente de Trabalho. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referência:  
1. Walrath JM, Dang D, Nyberg D. An organizational assessment of disruptive clinician behavior: 
Findings and implications. Journal of nursing care quality 2013; 28(2):110-21. 
 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Professora Adjunta do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – UFC. Endereço: Rua Lídia Brígido, 837. Parque Manibura, 
Fortaleza-CE. CEP 60821-800. E-mail: menesesroberta@yahoo.com.br 
2,3 Acadêmica do Curso de Enfermagem da UFC. Bolsista PIBIC/UFC. 
4 Enfermeira. Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Professora Adjunta do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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5 Enfermeira. Aluna do Mestrado Acadêmico em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Universidade 
Estadual do Ceará – UECE. 
6 Estatístico. Doutor em Saúde Pública. Professor do Mestrado Acadêmico em Cuidados Clínicos em 
Enfermagem e Saúde. Universidade Estadual do Ceará – UECE. 
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Trabalho 140 - SEGURANÇA DO PACIENTE E VIOLÊNCIA NO TRABALHO DA ENFERMAGEM: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Cibele dos Santos1, Daiane Dal Pai2, Juliana Petri Tavares3, Letícia de Lima Trindade4, Larissa Martini 
Junqueira5 

 
Introdução: Os profissionais de enfermagem são apontados como a categoria na área da saúde que 
mais sofre com a violência no trabalho. A violência no trabalho em saúde repercute sobre a atenção 
do trabalhador, a cooperação entre os membros da equipe e os processos de comunicação tão 
essenciais à segurança do paciente. Dessa forma, entende-se que a violência no trabalho da 
enfermagem pode repercutir sobre a segurança do paciente. Objetivo: Identificar a produção da 
literatura sobre as implicações da violência no trabalho da enfermagem sobre a segurança do 
paciente. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca deu-se em três bases 
de dados: LILACS, Web of Science e PubMed. Teve como critérios de inclusão artigos publicados no 
período dos últimos cinco anos e que respondessem à questão de pesquisa. Como critério de 
exclusão, artigos não disponíveis online. Foram utilizados os seguintes descritores: “Workplace 
Violence” e “Patient Safety”. Resultados: Foram encontrados 121 artigos. Obtevese a identificação 
de 8 artigos sobre as implicações da violência no trabalho da enfermagem sobre a segurança do 
paciente. Cinco artigos abordaram a violência entre os próprios membros da equipe e como 
consequência erros assistenciais e a menor qualidade do atendimento ao paciente. Três artigos 
abordaram a violência praticada pelos pacientes, acompanhantes e entre colegas e os impactos 
negativos ocasionados na assitência ao paciente, como a perda da concentração, perda das 
habilidades e baixa eficiência dos profissionais no trabalho, e como a prevenção destes eventos 
contribui para a cultura de segurança, proporcionado melhores resultados para o paciente. 
Conclusão: O resultado da busca apontou que se trata de uma temática incipiente no cenário 
mundial, e principalmente no que tange à América Latina. Novos estudos acerca dessas temáticas 
são imperativos e essenciais para desvelar lacunas do conhecimento sobre violência e segurança do 
paciente.  
 
Descritores: Workplace Violence; Patient Safety. 
 
Eixo: Profissionais. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira - Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Enfermeira Assistencial do Hospital Ernesto Dornelles 
(HED). E-mail: enf.cibelesantos@gmail.com 
2 Enfermeira – Doutora em Enfermagem e professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).  
3 Enfermeira – Doutora em Enfermagem e professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).  
4 Enfermeira – Doutora em Enfermagem e professora da Universidade de Santa Catarina (UDESC).  
5 Acadêmica em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
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Trabalho 141 – A PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DO CLIMA DE SEGURANÇA DO 
PACIENTE EM INSTITUIÇÕES HOSPITALARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA1 

 
Cledir Tânia França Garcia2, Amanda Maritsa de Magalhães Oliveira3 

 
Introdução: O cenário atual apresentado pelos serviços de saúde os caracteriza como ambientes 
inseguros na prestação de cuidados e assistência ao paciente, emergindo a necessidade de 
iniciativas de segurança1. Objetivo: Conhecer a percepção de profissionais de saúde acerca do clima 
de segurança do paciente no âmbito hospitalar; pontuar aspectos negativos e positivos da cultura 
de segurança dos profissionais e comparar as percepções das diferentes categorias profissionais dos 
serviços hospitalares acerca da cultura de segurança do paciente. Método: Trata-se de uma revisão 
integrativa, através da análise de 22 artigos científicos publicados nas bases de dados eletrônicas: 
LILACS, SciELO e Pubmed do período de 2013 a 2018. Os dados foram analisados a partir da 
ordenação do material, classificação e análise final2. Resultados: A partir da análise temática 
emergiram quatro categorias: “Avaliação do clima de segurança do paciente nos serviços de saúde”; 
“O clima de segurança do paciente na ótica de profissionais de saúde de Unidade de Terapia 
Intensiva”; “O clima de segurança do paciente na ótica de profissionais de saúde de unidades 
assistenciais especializadas” e “O clima de segurança do paciente na ótica de profissionais de saúde 
nos diferentes tipos de hospital”. Conclusões: As dimensões da cultura de segurança do paciente 
têm valores distintos nas diferentes organizações hospitalares e a sua investigação possibilita 
identificar quais necessitam ser introduzidas ou aprimoradas para maior segurança do paciente. As 
intervenções relacionadas a segurança do paciente devem considerar o tipo de gestão do serviço 
hospitalar, profissão, cargo e a quantidade de notificação de incidentes, pois estes fatores 
interferem na percepção geral dos profissionais acerca do clima de segurança do paciente. 
 
Descritores: Cultura de Segurança do Paciente; Percepção de Profissionais de Saúde; Segurança do 
Paciente. 
 
Eixo: Profissionais. 
 
Referências: 
1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada 
à prática. [livro on line]. Brasília: Anvisa; 2017. [acesso em 10 jul 2018]. Disponível em                  
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/caderno-1-
assistencia-segura-uma-reflexao-teorica-aplicada-a-pratica. 
2. Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa.6.ed. São Paulo: Atlas; 2017.  
_____________________________________ 
1 Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Segurança do Paciente e Qualidade nos 
Serviços de Saúde da Faculdade UnYLeYa de Brasília/DF. 
2 Enfermeira, Mestre em Educação, Especialista em Gerência dos Serviços de Enfermagem, em Enfermagem 
Obstétrica, Gestão de Pessoas e em Segurança do Paciente e Qualidade nos Serviços de Saúde, Enfermeira 
da Qualidade da Associação Hospital de Caridade Ijuí/RS. E-mail: ctfranca@hci.org.br 
3 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, 
Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba, Enfermeira Intensivista do Hospital da 
Restauração de Recife/PE, Docente da Faculdade UnYleYa de Brasília/DF. E-mail: 
amanda_maritsa@hotmail.com  
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Trabalho 1 – UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS EM HOSPITAIS: 
PLANEJAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS 
 
Adriane Pinto de Medeiros1, Camila Fagundes de Lima Amaral2, Mariana Candida Laurindo3, 
Márcia Regina Batista Gurtler4, Fabiana Rossi Varallo5 

 
Introdução: Práticas de medicação inseguras e erros de medicação são uma das principais causas 
de danos evitáveis nos sistemas de saúde. Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP) 
apresentam maior risco de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falhas no 
processo de utilização, tornando imprescindível a implantação de barreiras de segurança específicas 
para gerenciar seus riscos e implementar práticas que minimizem a ocorrência de erros. Objetivo: 
Identificar riscos assistenciais associados ao uso de MPPs e dirigir ações para mitigação de eventos 
adversos. Método: Estudo de caráter descritivo, do tipo relato de experiência. Time multidisciplinar 
de alta performance institucional foi criado, composto pela diretoria, coordenações e gestores de 
áreas. Discussões semanais foram realizadas durante o período de um ano, com objetivo de 
desenhar e analisar o macroprocesso da cadeia medicamentosa que envolve os MPPs. Ferramentas 
técnicas de gestão da qualidade que auxiliam na avaliação de processos e implementação de 
melhorias foram utilizadas. Resultados: Estabelecimento de um Time de Alta Performance de 
segurança na cadeia medicamentosa; atualização e divulgação da lista de MPPs e definição para 
quais MPPs seriam realizadas a dupla checagem; implantação de dupla checagem no preparo e 
administração de MPPs; fortalecimento da sinalização dos MPPs, dispensação de medicamentos por 
plantão de enfermagem e alteração normatizando e limitando a dispensação dos medicamentos 
fentanil e midazolam; redução do estoque de propofol e medicamentos de geladeira do Centro 
Cirúrgico, além do desenho do macroprocesso da cadeia medicamentosa. Foi agregado como 
oportunidade de melhoria, o fortalecimento quanto à prática de notificação de não conformidade 
relacionada aos psicotrópicos; promoção da segurança na dispensação e administração de insulina 
e melhoria na rastreabilidade dos medicamentos por lote e validade. Conclusão: Realizar o desenho 
do macroprocesso da cadeia medicamentosa contribuiu para a identificação dos riscos e 
implementação de ações para mitigá-los. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Uso de Medicamentos. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. World Health Organization. Global Patient Safety Challenge on Medication Safety. Medication 
without harm. Geneva: WHO; 2017. Disponível em: http://www.ismp-brasil.org/site/wp-
content/uploads/2017/05/WHO-BrochureGPSC_Medication-Without-Harm-1.pdf. 
2. Perini E, Faria JCM, Nascimento MMG, Rosa MB, Anacleto TA. Boletim ISMP Medicamentos 
Potencialmente Perigosos de uso Hospitalar e Ambulatorial - Listas Atualizadas 2015. Instituto 
para Práticas Seguras no uso de Medicamentos (ISMP); 2015. v.4, n.3. p.10. Disponível em: 
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/12/V4N3.pdf. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. E-mail: adriane_med@hotmail.com 
2 Enfermeira. Gestão de Risco e Segurança do Paciente. 
3 Enfermeira. Gerente de Qualidade.  
4 Enfermeira.  
5 Farmacêutica. Doutora em Ciências Farmacêuticas. Hospital Estadual Américo Brasiliense.  

mailto:adriane_med@hotmail.com
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Trabalho 2 – PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA: EVOLUÇÃO DOS INDICADORES EM HOSPITAL DE 
ENSINO DO DISTRITO FEDERAL 
 
Alaíde Francisca de Castro1, Sabrina Telma Martins2, Ana Carolina de Lima Melo3, Luis Cláudio de 
Araújo Ladeira4, Elen de Souza Veríssimo5 

 
Introdução: Eventos adversos graves relacionados aos procedimentos cirúrgicos ocorrem com 
relativa frequência na assistência à saúde. Diante desse cenário, a implantação de protocolo de 
segurança cirúrgica com o uso da lista de verificação proposta pela Organização Mundial da Saúde 
é recomendada aos hospitais para diminuir a ocorrência de incidentes em cirurgias1. Trata-se de 
pesquisa integrante do macroprojeto “Protocolos de Segurança Paciente e seus indicadores”, 
aprovado sob o parecer número 1.572.454/2016. Objetivo: Descrever a implantação e os 
indicadores do protocolo de cirurgia segura. Método: Estudo descritivo, com delineamento 
transversal e prospectivo, realizado no Centro Cirúrgico de um Hospital de Ensino do Distrito 
Federal, entre os anos de 2015 a 2018. A amostra representa a totalidade das cirurgias realizadas 
no período. Os numeradores dos indicadores foram obtidos por meio das análises das listas de 
verificação e os denominadores buscados nos registros de cirurgias da unidade. Resultados: O 
protocolo foi implementado no ano de 2015 com a aplicação da lista de verificação de segurança 
cirúrgica pelos enfermeiros do Centro Cirúrgico. Durante os anos de 2015 a 2018 foram realizadas 
8.918 cirurgias e os indicadores obtidos foram: 73,42% (2015), 82,1% (2016), 94% (2017) e 78% 
(2018) de taxa de adesão ao uso da lista de verificação; 83,68% (2015), 85% (2016), 89% (2017) e 
92% (2018) dos pacientes receberam antibioticoprofilaxia no momento oportuno. No sistema de 
notificação de incidentes do hospital não foi notificado nenhum evento adverso relacionado aos 
itens de verificação da lista, ocorreram outras 46 notificações de suspeita de incidentes relacionados 
aos problemas de organização de processo de trabalho cirúrgico. Conclusão: O uso da lista de 
verificação precisa ser aprimorado com redefinição dos fluxos, a taxa de adesão ao uso da lista 
variou e apresentou decréscimo e o percentual de pacientes que receberam antibioticoprofilaxia 
no momento oportuno aumentou. 
 
Descritores: Lista de Chegagem; Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde; Segurança do 
Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde (BR); Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Fundação Oswaldo Cruz. 
Anexo 03: Protocolo para Cirurgia Segura. [Internet]. 2013 Jul [citado em 28 nov 2015]. Disponível 
em:http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0SEGURANCA_DO_PACIENTE/PROTOCOLO_CIR 
URGIA_SEGURA.pdf.  
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. E-mail: castroalaide@gmail.com 
2 Enfermeira, Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatal, Chefe do Setor de Vigilância em Saúde do 
Hospital Universitário de Brasília, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
3 Enfermeira, Especialista em Centro Cirúrgico e CME, Supervisora de Enfermagem da Unidade de Bloco 
Cirúrgico do Hospital Universitário de Brasília, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
4 Médico, Especialista em Anestesiologia, Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico do Hospital Universitário de 
Brasília, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
5 Acadêmica de Enfermagem, Curso de Graduação em Enfermagem do Departamento de Enfermagem da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília.  
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Trabalho 3 – CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE PELA INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Aline Massaroli1, Vander Monteiro da Conceição2, Júlia Valéria de Oliveira Vargas Bitencourt3, 
Eleine Maestri4, Gabriela Menissa Pellenz5, Andressa Reginatto Persini6 

 
Introdução: A integração ensino-serviço é uma possibilidade que deve ser desenvolvida para a 
consolidação da segurança do paciente. Objetivo: Relatar a experiência de projeto de extensão 
intitulado “Construindo caminhos para a segurança do paciente” que por meio da integração entre 
universidade e serviço de saúde, desenvolve atividades educativas para promover a cultura de 
segurança do paciente. Método: Este projeto é desenvolvido entre o Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul e o Hospital Regional do Oeste, localizados 
na cidade de Chapecó-SC e tem como público alvo estudantes, professores e profissionais de saúde. 
O projeto de extensão adota a metodologia de ciclos educativos, cada ciclo conta com a definição 
do tema que será abordado, pela equipe de trabalho da universidade em parceria com o Núcleo de 
Segurança do Paciente do hospital, a partir das metas internacionais de segurança do paciente. Em 
seguida, faz-se o levantamento de como a meta está sendo desenvolvida no hospital, segundo o 
protocolo institucional, e as principais necessidades locais. Posteriormente, realiza-se um 
aprofundamento teórico entre os estudantes e professores sobre a meta, para depois iniciar o 
planejamento da ação educativa. Organizam-se diversas turmas de atividades para viabilizar a 
participação do maior número de profissionais, que somam mais de 900 colaboradores. As 
atividades educativas são realizadas no hospital pelos estudantes e professores vinculados ao 
projeto, em colaboração com o Núcleo de Segurança do Paciente local, a mesma atividade educativa 
é realizada na universidade para toda a comunidade. Resultados: Os resultados alcançados em dez 
meses de desenvolvimento do projeto de extensão, tem demonstrado que a segurança do paciente 
está sendo fortalecida no ambiente hospitalar e universitário, observando impactos positivos na 
assistência aos pacientes. Conclusão: A integração ensino-serviço demonstra seu potencial como 
estratégia para o fortalecimento da cultura de segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cultura de Segurança do Paciente; Integração Ensino Serviço.  
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Reis CT. A cultura de segurança do paciente: validação de um instrumento de mensuração para o 
contexto hospitalar brasileiro. Tese (Doutorado) Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. 
Rio de Janeiro; 2013. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 
Chapecó. E-mail: aline.massaroli@uffs.edu.br  
2 Enfermeiro, Doutor em Ciências. Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó. 
3 Enfermeira, Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 
Chapecó.  
4 Enfermeira, Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 
Chapecó.  
5 Estudante de Enfermagem, Curso de Graduação em Enfermagem da Fronteira Sul, Bolsista de Extensão 
pelo Edital 1098/UFFS/2017.  
6 Estudante de Enfermagem, Curso de Graduação em Enfermagem da Fronteira Sul, Bolsista de Pesquisa 
pelo Edital 1010/UFFS/2018. 
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Trabalho 4 – IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM UM SERVIÇO DE SAÚDE 
ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA 
 
Almiza Portela de Almeida Cardoso1, Regilianderson Pereira dos Santos2, Leonardo Saboia de 
Sousa3, Sarah Campos dos Santos4 

 
Introdução: A segurança do paciente é definida como a redução ao mínimo aceitável do risco de 
dano desnecessário associado à atenção à saúde, podendo esta resultar ou não em um evento 
adverso. Após se perceber a necessidade da criação do Núcleo de Segurança do Paciente - NSP, em 
abril de 2013, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Nesse sentido, 
o Ministério da Saúde definiu protocolos e cuidados que devem ser tomados em vários momentos 
do processo clínico, seja ele de urgência ou eletivo. Desse modo, este trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência à implementação de um NSP, em um hospital especializado em cardiologia, 
localizado em Fortaleza-CE. Método: Trata-se de um relato de experiência da implantação do 
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) em um hospital particular, localizado na cidade de Fortaleza-
CE, no período de abril de 2017 a maio de 2018. Resultados: O pontapé inicial para à criação do NSP 
foi o cadastro no site oficial da ANVISA e, em seguida, a constituição desde momento no qual foi 
estabelecido a necessidade de criação de um Plano de Segurança do Paciente, em seguida, houve a 
elaboração do ato de constituição e o estabelecimento de diretrizes para a confecção do regimento 
interno. É relevante ressaltar que durante o período do relato nenhum evento adverso foi 
identificado e/ou notificado na ANVISA. Conclusão: Diante do relato apresentado é de notório 
entendimento que o processo de implantação de um NSP deve ser realizado de modo contínuo, 
gradual, com a efetividade de um esforço mútuo e coletivo ofertado pelos colaboradores, pacientes, 
acompanhantes e, principalmente, pela instituição disposta a realizar um atendimento adequado, 
seguro e de qualidade de modo que, o direito legal do paciente, norteado e regulamentado pela 
ANVISA seja garantido e perpetuado por todo o período de internação hospitalar. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Cardiologia. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde; ANVISA. Portaria n. 529, de 1 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional 
de Segurança do Paciente (PNSP). Diário oficial da União: 2013. Brasília: Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html. Acesso em: 15 
jan. 2019. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira especialista em Cardiologia e Hemodinâmica pela Universidade Estadual do Ceará – 
UECE. E-mail: educacaoprontocardio@gmail.com  
2 Acadêmico do 7º Semestre de Enfermagem do Centro Universitário Christus – Unichristus. 
3 Acadêmico do 8º Semestre de Enfermagem do Centro Universitário Christus – Unichristus. 
4 Acadêmico do 10º Semestre de Enfermagem da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 
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Trabalho 5 – CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE GOIÁS (COREN – GO): EXPERIÊNCIA EXITOSA 
 
Ana Elisa Bauer de Camargo Silva1, Ana Lúcia Queiroz Bezerra2, Janaina de Fátima Silva Rogério3, 
Ivete Santos Barreto4, Maiana Regina Gomes de Sousa5, Juliana Carvalho de Lima6 

 

Introdução: A Câmara Técnica de Segurança do Paciente é um órgão permanente de natureza 
consultiva, propositiva e avaliativa do Coren-GO. Tem sido espaço de assessoria ao Plenário, Setor 
de Fiscalização e demais câmaras técnicas do Conselho, com potencial para realização de ações 
educativas, normativas e de promoção da segurança no cuidado, além de audiências públicas com 
órgãos e entidades da sociedade civil para debater e encaminhar temas de interesse da 
enfermagem. Objetivo: Relatar a experiência da Câmara Técnica de Segurança do Paciente do 
Coren-GO. Método: A Câmara Técnica, criada em 2015, é constituída por docentes pesquisadores 
e enfermeiros com competências em Segurança do Paciente. As reuniões são mensais, 
assessoradas pela Coordenação das Câmaras, e tratam de solicitações externas e internas 
demandadas, especialmente, pela Câmara Técnica de Atividades Profissionais e Setor de 
Fiscalização. Pareceres técnicos, solicitados por profissionais de enfermagem, instituições de 
saúde e outros segmentos da sociedade, são emitidos com base na legislação profissional, 
respaldados nas normas técnicas específicas e pesquisas científicas, enviados ao Plenário para 
apreciação, aprovação e encaminhamentos. Realiza discussões de atualização entre os membros; 
assessoria de profissionais; apoia, divulga e participa de eventos externos e internos. Resultados: 
O regulamento interno foi elaborado; pareceres emitidos; assessoria a implantações de Núcleos 
de Segurança do Paciente; realização de dois eventos com ampla adesão de profissionais de 
diversas instituições em parceria com a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 
(REBRAENSP) – Polo Goiás; divulgação e participação em outros eventos nacionais e locais. 
Conclusão: A condução das ações técnicas e educativas têm sido satisfatórias e eticamente 
conduzidas, o que tem valorizado o trabalho desta Câmara, assim como despertado órgãos de 
saúde e demais profissionais para adoção de medidas de segurança na assistência ao paciente. 
Assim como tem estreitado a parceira entre o Coren-GO e a REBRAENSP – Polo Goiás. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Conselho Regional de Enfermagem-Seção Goiás. Decisão Nº206/12/04/2013. Regimento Interno 
do COREN-GO. http://www.corengo.org.br/decisao-no-206-de-18-de-abril-de-2013-2_1797.html 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Professora Associada da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-
UFG). E-mail: anaelisa@terra.com.br 
2 Enfermeira. Professora Associada da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-
UFG).  
3 Enfermeira. Supervisora da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal do Hospital Regional de Santa 
Maria e Membro do COREN – Goiás. 
4 Enfermeira. Professora da Universidade Salgado de Oliveira. Presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem de Goiás COREN – Goiás. 
5 Enfermeira. Coordenadora da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – Polo Goiás 
(REBRAENSP - Polo Goiás).  
6 Enfermeira. Vice- Coordenadora da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – Polo Goiás 
(REBRAENSP - Polo Goiás). 
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Trabalho 6 – IMPLANTAÇÃO DO SELO DA QUALIDADE NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 
DO RIO DE JANEIRO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Carolina Alves Felippe1, Angela La Cava2, Ghislaine Ferreira Faria3, Deyse Maria Pinheiro4, Ana Paula 
dos Santos5, Liliana Amaral6 

 
Introdução: O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREn-RJ), reconhecendo a 
necessidade de estimular o desenvolvimento da Gestão de Enfermagem, no âmbito assistencial e 
das instituições formadoras, instituiu a Comissão Regional da Qualidade (CRQ), aderindo ao 
Programa Nacional de Qualidade (PNQ), segundo a normativa do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEn). A finalidade é enfatizar a adoção da qualidade e segurança na atuação dos enfermeiros e 
equipe, além dos professores de ensino técnico e superior, premiando os profissionais que já 
atuam dentro deste escopo. Para adesão ao Programa, foram publicados pela Comissão Nacional 
da Qualidade dois Manuais, a saber: da Assistência de Enfermagem e Formação Profissional. 
Objetivo: Este estudo tem como objetivo, relatar a experiência da implantação do Selo da 
Qualidade no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Método: Trata-se de um relato 
de experiência, cujos atores são conselheiros e diretores do COREn-RJ, e enfermeiras que 
compõem a CRQ; será feita a análise temática de dados. Resultados: Os trabalhos no nosso 
Conselho tiveram início no ano de 2017 e encontram-se na fase de pré-avaliação das primeiras 
instituições que apresentaram suas candidaturas para obter o Selo de Qualidade para os 
profissionais de enfermagem e professores das instituições formadoras. Conclusão: Espera-se que 
a adesão ao PNQ do COFEn, possibilite aos enfermeiros cariocas e fluminenses, a manutenção e/ou 
melhoria dos processos assistenciais e incentivo à formação/ educação sobre segurança do 
paciente para atender às necessidades e exigências atuais dos ambientes de trabalho.  
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Ensino de Enfermagem; Garantia da Qualidade dos 
Cuidados de Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Conselho Federal de Enfermagem. Manual Certificação da Qualidade Assistência de 
Enfermagem. Brasília: COFEN, 2018.  
2. ____. Manual Certificação da Qualidade - Formação Profissional. COFEN, 2018. 
___________________________________ 
1 Enfermeira, membro da Comissão Regional da Qualidade e Conselheira do COREn-RJ. 
2 Enfermeira, membro da Comissão Regional da Qualidade. E-mail: angelacava2@globo.com 
3 Enfermeira, membro da Comissão Regional da Qualidade. 
4 Enfermeira, membro da Comissão Regional da Qualidade. 
5 Enfermeira, membro da Comissão Regional da Qualidade. 
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Trabalho 7 – SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DA ADESÃO À UTILIZAÇÃO DA LISTA DE 
VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CIRÚRGICA 
 
Antônio José de Lima Júnior1, Flávia Duarte dos Santos Buso2, Michelle Toneto2, Clesnan Mendes-
Rodrigues3, Ana Vitória Queiroz4, Dayane Gonçalves Felisbino4 

 
Introdução: Os eventos adversos que resultam em danos graves e em alguns casos a morte são 
resultantes de uma assistência ineficaz prestada ao paciente, e isto motivou a tomada de iniciativas 
e ações para garantir a segurança do paciente nos hospitais e instituições de saúde, com o objetivo 
de gerenciar os riscos e reduzir danos evitáveis ao paciente durante sua internação. Assim, foi 
indicada o uso da lista de verificação de segurança cirúrgica; pois é uma ferramenta que possibilita 
a organização e planejamento das ações da equipe cirúrgica, com consequente redução de 
complicações no período perioperatório (BRASIL, 2009). Objetivo: Analisar a adesão ao 
preenchimento da lista de verificação de segurança cirúrgica no centro cirúrgico do Hospital de 
Clínicas de Uberlândia. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de delineamento transversal, 
com a obtenção de dados secundários, obtidos da lista de pacientes que foram operados entre os 
meses de junho a agosto de 2018. As listas têm um caráter administrativo e há a exigência de sua 
avaliação como um indicador do processo de segurança do hospital. Para este relato selecionamos 
49 listas, aleatoriamente. Resultados: Os itens da lista de verificação de segurança cirúrgica foram 
divididos em três etapas, a primeira etapa consta da checagem antes da indução anestésica, a 
segunda é a checagem antes da incisão cirúrgica, e a terceira é a checagem antes do paciente sair 
da sala, que estavam completamente preenchidas em 15 (30,6%), 24 (49%), e 14 (28,5%) listas 
analisadas, respectivamente. Conclusão: Apesar das evidências científicas existentes, a análise do 
preenchimento da lista de verificação de segurança cirúrgica propiciou a identificação da dificuldade 
no preenchimento das mesmas, pois foram verificadas ausências de preenchimento em todos os 
itens avaliados, bem como nas diversas etapas envolvidas no processo cirúrgico. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cirurgia; Lista de Checagem. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Organização Mundial de Saúde OMS. Segundo 
desafio global para a segurança do paciente: Cirurgias seguras salvam vidas. Brasília (DF); 2009. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_cirurgias_seguras_guia.pdf 
Acesso em 25 set 2018. 
____________________________________ 
1 Enfermeiro, Mestre, Hospital de Clínicas de Uberlândia – Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: 
juga08@yahoo.com.br  
2 Enfermeiras, Hospital de Clínicas de Uberlândia – Universidade Federal de Uberlândia.  
3 Enfermeiro, Docente na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia.  
4 Graduandas em enfermagem na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. 
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Trabalho 8 – IMPLANTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA DO PROGRAMA DE QUALIDADE E SEGURANÇA 
DO PACIENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Augusto Flavio dos Santos Paula Lino de Moraes1, Aline Palla Piacenti2, Cintia Aparecida Gonçalves 
Domingos3, Lillian Daisy Gonçalves Wolff4  
 
Introdução: As auditorias de segurança do paciente têm por objetivo a detecção precoce dos riscos 
de eventos adversos, a fim de promover melhorias contínuas na segurança do paciente. Elas 
devem consistir em sistemas independentes e objetivos de controle e consulta1. As auditorias 
auxiliam as organizações a realizarem seus objetivos, pois introduzirem uma abordagem 
sistemática e disciplinada para a avaliação e a melhoria da efetividade dos sistemas de gestão, 
controle e governança dos riscos1,2. Objetivo: Implementar a gestão da qualidade e segurança do 
paciente consoante as diretrizes da Comissão Inter-Hospitalar da Qualidade da Secretaria do 
estado da saúde do estado do Paraná. Método: Relato de experiência de implantação da auditoria 
interna realizada pelo Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente do Hospital Regional de 
Guaraqueçaba-PR, durante o período de abril de 2018. Os instrumentos utilizados pelos auditores 
internos foram o Plano de Auditoria, o Check-list do Sistema de Gestão da Qualidade, o Relatório 
final e o Plano de ação 5W3H. Resultados: Dentre as evidências encontradas, os pontos fortes 
revelaram que em todos os setores há ciência do que se trata um Procedimento Operacional 
Padrão, e nos setores assistenciais ocorre constante atualização dos procedimentos. Dentre os 
pontos fracos mostrados estão a divulgação da política de qualidade e dos fluxos administrativos, 
a definição do setor de Educação Continuada e do Laboratório de Análises Clínicas, e a 
readequação dos planos de contingência setoriais. Já as oportunidades de melhoria foram 
apresentadas no fluxograma administrativo, na comunicação efetiva dos processos de trabalho, 
na implementação dos fluxos e procedimentos nos setores operacionais e administrativos. 
Conclusão: A auditoria interna é um processo indispensável para a realização das ações que visem 
a qualidade e segurança do paciente em níveis de estrutura organizacional, processo de trabalho 
e resultados, sejam eles operacionais, administrativos ou assistenciais. 
 
Descritores: Gestão da Qualidade em Saúde; Segurança do Paciente; Avaliação dos Serviços de 
Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Hanskamp-Sebregts M, Zegers M, Boeijen W, Westert GP, Gurp PJ, Wollersheim H. Effects of 
auditing patient safety in hospital care: design of a mixed-method evaluation. BMC Health Serv 
Res; 13(1): 2-11; 2013.  
2. Manual da Qualidade. Comissão InterHospitalar da Qualidade. Superintendência de 
Unidades Hospitalares Próprias. Curitiba: Secretaria do Estado da Saúde, 2015. 
_____________________________________ 
1 Enfermeiro, Mestrando em Enfermagem - UFPR, Hospital Regional de Guaraqueçaba-PR. E-mail: 
augusto.moraes@ufpr.br  
2 Farmacêutica, Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica, Hospital Regional de Guaraqueçaba-
PR.  
3 Fisioterapeuta, Especialista em Gestão em Saúde, Comissão Inter-Hospitalar da Qualidade – SESA-PR.  
4 Enfermeira, Doutora em Engenharia da Produção, Professora Associada do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem - UFPR. 
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Trabalho 9 – IMPLANTAÇÃO DA AUDITORIA CRUZADA DO PROGRAMA DE QUALIDADE E 
SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Augusto Flavio dos Santos Paula Lino de Moraes1, Aline Palla Piacenti2, Cintia Aparecida Gonçalves 
Domingos3, Lillian Daisy Gonçalves Wolff4  
 
Introdução: A auditoria é o exame das operações, atividades e sistemas com vistas a verificar a 
execução e funcionalidade de procedimentos em conformidade com determinados objetivos, 
orçamentos, regras e normas1. Nesta concepção, é um instrumento de qualificação da gestão que 
visa fortalecer os sistemas de saúde, por meio de recomendações e orientações1,2. Neste sentido, a 
auditoria cruzada ocorre quando os hospitais elencados participam do processo como auditores e 
auditados, em etapas organizadas, conforme plano de auditoria externa2. Objetivo: Implementar 
auditoria cruzada da gestão da qualidade e segurança do paciente consoante as diretrizes da 
Comissão Inter-Hospitalar da Qualidade da Secretaria do estado da saúde do estado do Paraná. 
Método: Relato de experiência de implantação da auditoria cruzada realizada entre os Comitês de 
Qualidade e Segurança do Paciente do Hospital Regional de Guaraqueçaba-PR e do Hospital Luiza 
Borba Carneiro de Tibagi-PR, durante o período de maio de 2018. Os instrumentos utilizados pelos 
auditores externos foram o Plano de Auditoria, o Check-list do Sistema de Gestão da Qualidade, o 
Relatório final e o Plano de ação 5W3H. Resultados: Dentre os pontos fortes elencados, destaca-se 
a parceria administrativa e assistencial com as redes municipais de atenção à saúde e a prescrição 
médica eletrônico. Quanto aos pontos fracos constatados têm-se a revisão de planos de 
contingência, déficit de funcionários e rotatividade setorial. Na oportunidade de melhoria se 
evidencia a necessidade de reforma da estrutura predial e reorganização do setor de CCIH. 
Conclusão: A auditoria cruzada possibilita a interdependência da troca de experiências no processo 
de auditoria, mantendo a independência dos auditores na execução dos procedimentos. A visão 
diferenciada dos processos e a comparação entre as unidades demonstraram que as equipes estão 
envolvidas com os protocolos, pois possibilitou a revisão de estruturas e processos diretamente 
envolvidos na segurança do paciente. 
 
Descritores: Gestão da Qualidade em Saúde; Segurança do Paciente; Avaliação dos Serviços de 
Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Brasil. Princípios, diretrizes e regras da auditoria do SUS no âmbito do Ministério da Saúde. 
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2017.  
2. Manual da Qualidade. Comissão Inter-Hospitalar da Qualidade. Superintendência de Unidades 
Hospitalares Próprias. Curitiba: Secretaria do Estado da Saúde, 2015. 
_____________________________________ 
1 Enfermeiro, Mestrando em Enfermagem - UFPR, Hospital Regional de Guaraqueçaba-PR. E-mail: 
augusto.moraes@ufpr.br  
2 Farmacêutica, Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica, Hospital Regional de Guaraqueçaba-
PR. 
3 Fisioterapeuta, Especialista em Gestão em Saúde, Comissão Inter-Hospitalar da Qualidade – SESA-PR.  
4 Enfermeira, Doutora em Engenharia da Produção, Professora Associada do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem - UFPR.  
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Trabalho 10 – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS EM 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Vivian Vieira da Silva1, Sara Giubilei Sanntos2, Leandro M. Loschiavo3, Carina Maria Nunes4 

 

Introdução: A ANVISA, através da RDC nº 15/2012 regulamenta o processo de esterilização no Brasil 
e define os requisitos mínimos de boas práticas para o processamento de materiais de saúde. A 
adoção de técnicas rigorosas e sistematizadas no processo de trabalho com praticas seguras é 
fundamental para garantir a segurança na assistência prestada ao paciente. Objetivo: Realizar o 
diagnóstico do processo de trabalho das salas de esterilização de 13 unidades básicas de saúde no 
município de São Paulo. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva com roteiro semiestruturado 
para análise o processo de trabalho com base na RDC nº 15, de 15 de março de 2012 da ANVISA. 
Resultados: Os achados revelaram diversos pontos para melhorias estruturais e organizacionais da 
área destinada ao processo de esterilização dos materiais, o que impede o fluxo unidirecional de 
produtos durante o seu reprocessamento, há uma de barreira física entre a área suja e área limpa 
e entre a área limpa e área estéril. Existem falhas no processo de esterilização, no monitoramento 
deste e nos registros essenciais a cada etapa do processo de esterilização, pois não há padronização 
dos formulários para os registros. Percebe-se o despreparo profissional, tampouco compreendem 
os procedimentos técnicos e a complexidade que o setor demanda. Os profissionais realizam as 
atividades de forma desordenada e sem supervisão, que fica evidente nos registros encontrados no 
setor. Conclusão: Este estudo revela a necessidade de educação continuada para a equipe de 
enfermagem, implantação de protocolos que uniformizem os processos e garanta ao menos o 
atendimento mínimo a legislação vigente, além de implantar instrumentos de registros e 
monitoramento dos processos com foco em qualificar a assistência prestada à comunidade 
prezando pela segurança. 
 
Descritores: Esterilização; Atenção Primária à Saúde; Enfermagem. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Anvisa. Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Analista de Práticas Assistenciais Sênior, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein. 
2 Enfermeira, Analista de Práticas Assistenciais Sênior, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein. 
3 Enfermeiro, Analista de Práticas Assistenciais Sênior Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein. 
4 Enfermeira Sênior, Especialista em Gerenciamento dos Serviços de Saúde, Cardiologia e Pronto Socorro, 
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. E-mail: carina.nunes@einstein.br 
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Trabalho 11 – PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL EM 
SAÚDE: UM ENCONTRO COM AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA 
 
Carina Marinho Picanço1, Ylara Idalina Silva de Assis2, Ana Claudia Fonseca de Souza3, Francismeuda 
Lima de Oliveira4, Tatiane de Castro Pires5, Rachel Freire Lima da Silva6 

 

Introdução: Dentre as estratégias instituídas para segurança do paciente pela Resolução da 
Diretoria Colegiada nº 36/20131, destaca-se a inclusão do tema segurança do paciente nos 
currículos dos cursos de formação em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação. 
Objetivo: Fazer um relato de experiência sobre o processo formativo dos programas de 
residência multiprofissional e em área profissional em saúde em articulação com a segurança do 
paciente. Método: Estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência realizado em um 
hospital de ensino, público e de alta complexidade. Resultados: Em consonância com a legislação 
da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, o hospital passa a ser instituição 
proponente em 2016, assumindo a responsabilidade por todo o processo formativo (atividades 
práticas e teóricas) dos seguintes programas de residência: Fisioterapia Intensiva e em 
Reabilitação Neurofuncional, Enfermagem Intensiva, Fonoaudiologia Hospitalar, 
Multiprofissional em Neurologia. Todas as atividades são desenvolvidas com o envolvimento dos 
setores de ensino, da gestão e profissionais dos serviços que exercem a preceptoria. Neste 
encontro entre o mundo da formação e o do trabalho, todos os atores compõe as iniciativas de 
promoção para a cultura de segurança articulados com o Núcleo de Segurança do paciente desta 
instituição que ao longo dos oito anos de implantação vem solidificando essa relação ensino-
prática. Dessa forma, a temática sobre segurança do paciente faz parte do currículo comum, além 
dos residentes participarem da criação e implementação de protocolos, inclusive do “Projeto 
Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil” em parceira com o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), organização de eventos voltados 
para a segurança do paciente. Conclusão: Julgou-se pertinente a descrição de uma experiência 
que integra conhecimentos teóricos e práticos na solidificação de uma aprendizagem adquirida 
no contexto de atenção a segurança do paciente em um hospital de ensino. 
 
Descritores: Hospitais de Ensino; Especialização; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde (BR). RDC nº 36 de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do 
paciente em serviços de saúde. Diário Oficial da União, Brasília; 2013. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira mestre, coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Geral 
Roberto Santos. E-mail: carinampicanco@gmail.com 
2 Enfermeira especialista em terapia intensiva, Supervisora dos Programas de Residência em Enfermagem 
Intensiva do Hospital Geral Roberto Santos. 
3 Enfermeira especialista em terapia intensiva, assistencial da Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica do 
Hospital Geral Roberto Santos. 
4 Enfermeira mestre, assistencial da Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica do Hospital Geral Roberto Santos. 
5 Enfermeira especialista em terapia intensiva, membro da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos 
e Tecidos para Transplante. 
6 Enfermeira especialista, coordenadora de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Cardiovascular do 
Hospital Geral Roberto Santos. 
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Trabalho 12 – SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: IDENTIFICAÇÃO DE 
INCIDENTES 
 
Patrícia Freire de Vasconcelos1, Vanessa Emille Carvalho de Sousa Freire2, Edmara Chaves Costa3, 
Pedro Holanda Souza Neto4, Fernanda Pereira de Sousa5, Celiane Maria Lopes Muniz6 

 

Introdução: Na atenção primária à saúde, poucos estudos identificam os incidentes relacionados ao 
cuidado. Objetivo: Identificar a ocorrência de incidentes na atenção primária à saúde. Método: 
Estudo misto do tipo explanatório sequencial. Foram aplicados questionários aos gestores, 
profissionais de saúde e pessoas usuárias em uma unidade básica de saúde no interior do nordeste 
brasileiro. O questionário foi adaptado a partir do formulário disponibilizado pela Agência de 
Vigilância Sanitária para notificação de eventos adversos. Os dados foram tabulados e analisados 
por meio de análise estatística descritiva. Em seguida, os dados foram apresentados aos 
participantes da pesquisa por meio de roda de conversa para construção do diagrama de Ishikawa 
para identificar as causas do incidente mais prevalente. A pesquisa foi submetida a apreciação do 
Comitê de Ética em Pesquisa com protocolo CAAE: 62445816.0.0000.5576. Resultados: Respondeu-
se 57 questionários. 77,19% dos entrevistados relataram já ter presenciado algum tipo de incidente. 
Maior ocorrência de incidente foi relacionada à falha na comunicação entre a equipe em si e entre 
os profissionais e as pessoas atendidas (45,61%). Identificou-se também após a consulta, a falta de 
compreensão das prescrições por pessoas idosas a (65,2%) e a falta de orientação dos para cuidados 
domiciliares (74,04%). Na segunda fase, os participantes da pesquisa identificaram as causas da 
falha na comunicação: idosos desacompanhados, pressa para finalizar o atendimento, ilegibilidade 
da letra do profissional, falta de um sistema de informação, falta esclarecimento das dúvidas com o 
profissional e falta de protocolo. Conclusão: Percebe-se que a falha na comunicação também é 
predominante na atenção primária à saúde e não somente na atenção hospitalar. Necessita-se que 
estratégias sejam elaboradas. O trabalho em equipe e a humanização do cuidado são prerrogativas 
da Política Nacional da Atenção Básica e precisam ser fortalecidas para minimizar incidentes no 
cuidado prestado. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde; Avaliação em Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Marchon SG, Junior WVM, Pavão ALB. Características dos eventos adversos na atenção primária 
à saúde no Brasil. Card, Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.31, n. 11, p. 2313-30, 2015. 
 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Doutora, Docente Adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
AfroBrasileira. 
2 Enfermeira, Docente Visitante da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira. 
3 Enfermeira, Doutora, Docente Adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
AfroBrasileira. 
4 Estudante do curso de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira. 
5 Enfermeiro Egresso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira. 
6 Enfermeira, Especialista, Gerente de Enfermagem no Hospital Carlos Alberto Studart Gomes. E-mail: 
celiane_lopez_@hotmail.com 
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Trabalho 13 – SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PLANO DE AÇÃO PARA 
CUIDADO SEGURO 

Patrícia Freire de Vasconcelos1, Vanessa Emille Carvalho de Sousa Freire2, Edmara Chaves Costa3, 
Pedro Holanda Souza Neto4, Fernanda Pereira de Sousa5, Celiane Maria Lopes Muniz6 

 

Introdução: O plano de ação é uma ferramenta de gestão útil na efetivação de ações para o 
cuidado seguro. Objetivo: Construir plano de ação para o cuidado seguro na Atenção Primária à 
Saúde no interior do nordeste brasileiro. Método: Pesquisa do tipo relato de experiência 
composta de duas fases. A primeira refere-se à observação não participativa do fluxo dos usuários 
(n=23) em uma unidade básica do nordeste brasileiro. Após essa fase, a partir de rodas de 
conversas com os profissionais de saúde (n=12), gestores (n=2) e usuários (n=6), houve a 
construção de um plano de ação. A pesquisa possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
om protocolo CAAE: 62445816.0.0000.5576. Resultados: Após a observação na primeira fase, 
observou-se que as falhas de comunicação eram frequentes. Identificou-se após a observação que 
37,07% dos usuários não conseguiram entender a prescrição médica e as orientações. Na sala de 
realização de mensuração de sinais vitais e procedimentos, 74,04% não receberam orientação dos 
cuidados domiciliares. A partir dai, o plano de ação foi construído voltado para a melhoria de 
comunicação pelos profissionais para os usuários. Algumas ações sugeridas foram: treinamento 
sobre prescrição personalizada, organização da demanda de atendimentos, confirmação junto ao 
paciente sobre o entendimento da prescrição, criação de protocolo voltado para pessoas idosas e 
uso de medicamentos, padronização do atendimento ambulatorial e na sala de procedimentos, 
atualização dos profissionais de nível médio. Conclusão: A comunicação efetiva é ponto crucial 
para a melhoria da qualidade dos serviços. O uso de ferramentas de gestão como, por exemplo, a 
construção do plano de ação é um caminho para que, após a identificação das fragilidades do 
serviço, metas sejam construídas de forma organizada e descentralizada, tornando possível a 
solução da causa raiz dos problemas. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde; Avaliação em Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Silva APF, Ribeiro AC, Saccol AL, Colomé JS. Segurança do paciente na atenção básica em saúde. 
Disciplinarum Scientia, v.18, n. 3, p. 563-73, 2017. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Doutora, Docente Adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
AfroBrasileira. 
2 Enfermeira, Doutora, Docente Visitante da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
AfroBrasileira. 
3 Enfermeira, Doutora, Docente Adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
AfroBrasileira. 
4 Estudante do curso de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira. 
5 Enfermeiro egresso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira. 
6 Enfermeira, Especialista, Gerente de Enfermagem no Hospital Carlos Alberto Studart Gomes. E-mail: 
celiane_lopez_@hotmail.com  
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Trabalho 14 – DESENVOLVIMENTO DE UM FLUXO DE INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM 
UM HOSPITAL DE ENSINO 
 
Ana Carolina Figueiredo Modesto1, Carlos Cristiano Oliveira de Faria Almeida2, Cristina Célia de 
Almeida Pereira Santana3, Divina de Oliveira Marques4, Renata Figueiredo Carvalho5, Maria 
Conceição de Castro Antonelli Monteiro de Queiroz6 

 

Introdução: O processo de investigação de eventos adversos tem como principal objetivo aprender 
com os erros de modo a prevenir a recorrência dos mesmos para melhorar a segurança do 
paciente. Para que os resultados das análises dos eventos adversos sejam revertidos em benefícios 
ao paciente, faz-se necessária a implantação de um fluxo organizado de investigação, de 
preferência envolvendo uma equipe multiprofissional, de todos os níveis hierárquicos. Objetivo: 
Descrever a implantação de um fluxo de investigação de eventos adversos em um hospital de 
ensino. Método: Trata-se de um relato de experiência sobre a implantação de um fluxo de 
investigação de eventos adversos. Foi instituído um grupo de trabalho (GT) para discussão e 
definição de um processo de análise de eventos adversos, no período de agosto a outubro de 2018. 
Nesse período, o GT fez um levantamento das etapas necessárias a se percorrer para a investigação 
de eventos adversos para a elaboração de um fluxo estruturado. Resultados: Foi obtido um 
fluxograma com 11 etapas, envolvendo diferentes instâncias: o sistema informatizado de 
notificação institucional (VIGIHOSP), a Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais, o Time de 
Análise de Risco, e o Grupo de Análise de Risco, com o envolvimento direto da governança da 
instituição. Cada instância envolvida no fluxo de investigação possui atribuições distintas para 
auxiliar no processo investigativo. Conclusão: A elaboração do fluxo permitiu a descentralização 
do processo de investigação do evento, ante realizada unicamente na Unidade de Gestão de Riscos 
Assistenciais o que garantirá maior envolvimento e corresponsabilização dos profissionais 
envolvidos e da gestão. Prevê em sua execução uma abordagem otimizada e especializada dos 
eventos notificados, bem como, maior assertividade no planejamento de melhorias e impulsionar 
a sensibilização dos colaboradores para o desenvolvimento da cultura de segurança institucional. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Gestão de Riscos; Eventos Adversos. 
 
Eixo: Organizações.  
_____________________________________ 
1 Farmacêutica. Doutoranda em Ciências da Saúde. Hospital das Clínicas /UFG/ EBSERH. 
2 Enfermeiro. Doutorando em Ciências da Saúde. Hospital das Clínicas /UFG/ EBSERH. 
3 Enfermeira. Mestre em Ensino na Saúde. Hospital das Clínicas /UFG/ EBSERH. 
4 Enfermeira. Doutoranda em Ciências da Saúde. Hospital das Clínicas /UFG/ EBSERH. E-mail: 
divina.marques@ebserh.gov.br 
5 Farmacêutica. Especialista em Farmácia Hospitalar e Assistencial. Hospital das Clínicas /UFG/ EBSERH. 
6 Médica. Doutora em Ciências da Saúde. Hospital das Clínicas /UFG/ EBSERH. 
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Trabalho 15 – INCIDÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS Á ENDOSCOPIA 
GASTROINTESTINAL: UMA COORTE DE 62.088 PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
 
Eliana Auxiliadora M. Costa1, Licia Ligia Moreira2, Tânia Chagas3, Miriam Barreto4 

 

Introdução: Os endoscópicos são essenciais para o diagnóstico e tratamento de várias doenças, 
porém, possuem risco de transmissão de infecção. Objetivo: Identificar a incidência de Eventos 
Adversos (EA) relacionados com procedimentos endoscópicos gastrointestinal. Método: Estudo de 
coorte retrospectiva, dinâmica, realizado em um serviço de Endoscopia privado na cidade de 
Salvador, BA, protocolo CEP No. 022/2018. Fizeram parte desta coorte, os procedimentos 
gastrointestinais realizados, as notificações passivas feitas pelos pacientes e relatadas pelos 
médicos endoscopistas, entre 2016 e 2018. A coleta de dados foi realizada com instrumento próprio, 
com registro das variáveis de interesse desse estudo: número de procedimentos realizados, EA 
relacionados e descrição desses eventos. Foram utilizados dados dos relatórios dos EA relacionados 
aos procedimentos endoscópicos elaborados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da 
instituição. Resultados: Entre 2016 a 2018 foram realizados 21.827 procedimentos colonoscópicos, 
com incidência de EA de 0,2%, 40.261 endoscopias digestivas altas com incidência de EA de 0,08%. 
Nos anos desse estudo, o serviço realizou 62.088 procedimentos endoscópicos, com uma incidência 
total de EA de 0,1%. Observou-se incidência de 0,1% dos EA entre os anos de 2016 e 2018, com 
tendência decrescente em 2018, 0,08%. Os EA identificados no período estudado: bacteremias, 
laceração de mucosa, dor e distensão abdominal, com incidência de 0,03%, 0,01%, 0,01% e 0,01%, 
respectivamente. Ocorreram 03 casos de perfuração intestinal após colonoscopia, com incidência 
de 0,01%. Conclusão: Este estudo permitiu identificar a incidência de EA relacionados com 
procedimentos endoscópicos, em um serviço nacional, contribuindo para a formação de um banco 
de dados de EA, na área da endoscopia digestiva brasileira. A incidência de 0,1% de EA identificada 
é menor do que os dados reportados na literatura internacional, bem como a incidência dos tipos 
de EA identificados, dados que apontam para o controle de riscos, qualidade e segurança do serviço 
de endoscopia estudado. 
 
Descritores: Endoscópios; Dano ao Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências:  
1. Brock AS, Steed LL, Freeman J, Garry B, Malpas P, Cotton P. Endoscope storage time: assessment 
of microbial colonization up to 21 days after reprocessing. Gastrointest Endosc 2015;81:1150-4.  
2. Lee DH, Kim DB, Kim HY, Baek HS, Know SY, Lee HL el al. Increasing potential risk of contamination 
from repetitive use of endoscope. American Journal os Infection Control 2015; 43: 13-17.  
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Trabalho 16 – SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA ANÁLISE NA CIDADE DE SALVADOR, 
BAHIA 
 
Eliana Auxiliadora M. Costa1, William Lobão2, Camila Lapa3, Natália Muraiviechi3 

 

Objetivo: Analisar a implementação da política nacional de segurança do paciente em hospitais 
de Salvador, BA. Método: Estudo avaliativo, descritivo de casos múltiplos, em hospitais de grande 
porte. A coleta de dados foi realizada entre outubro de 2017 a outubro de 2018, constou de 
entrevistas com profissionais dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), com instrumento 
próprio. Resultados: Dos 20 hospitais de grande porte, foram estudados 12 (60%), esses com uma 
média 376 leitos, 5 hospitais públicos (41,7%), 4 (33,3%) filantrópicos, 2(16,7%) privados e 1(8,3%) 
de gestão público-privada. Todos os hospitais (100%) possuem NSP formalmente constituídos, 11 
(91,7%) com Plano de Segurança do Paciente e 6 (50%) contam com um profissional com 
dedicação exclusiva. Existem enfermeiros em todos os NSP (100%), médicos em 91,7%, e 
farmacêuticos em 83,3% dos casos. Dos NSP, 7 (58,3%) implementam todos os protocolos 
obrigatórios e recomendados pelo MS, sendo identificação do paciente (83,3%) e higienização das 
mãos (83,3%) os mais frequentes. Os principais eventos adversos (EA) identificados foram: lesão 
por pressão (88,9%), queda do leito (77,8%) e erros de medicação (75%). Os NSP notificam os EA 
que evoluem para óbito em até 72 horas em apenas 6 casos (50%). Conclusão: Todos os NSP 
estudados atuam de modo planejado e contam com o profissional enfermeiro. Nenhum dos 12 
NSP implementa todos os seis protocolos obrigatórios. A alta incidência de lesão por pressão, 
queda no leito e erros de medicação identificados, sinaliza que esforços maiores dos processos de 
trabalho em prol da segurança do paciente, se fazem necessários nessas instituições. Ademais, 
observa-se que esses NSP não atendem totalmente às políticas regulatórias em vigor no que diz 
respeito à existência de um profissional exclusivo para essas atividades e notificação desses 
eventos aos órgãos fiscalizadores, merecendo, portanto, de adequações. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Dano ao Paciente; Legislação Hospitalar. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Andrade A, et al. Cultura de segurança do paciente em 3 hospitais brasileiros com diferentes tipos 
de gestão. Ciência e Saúde Coletiva 2018; 23(1):161-72.  
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). RDC No. 36. Objetiva a promoção da Segurança do 
Paciente em Serviços de Saúde. Diário Oficial. Julho 26. 2013.  
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Trabalho 17 – BOAS PRÁTICAS PARA SEGURANÇA MEDICAMENTOSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Luana Ferreira de Almeida1, Flávia Giron Camerini2, Renata de Oliveira Maciel3, Maria Clara Mellis 
Rodrigues4, Brendha Oliveira Gomes4, Ana Carolina Chimer Rodrigues4 

 

Introdução: Os erros relacionados ao uso de medicamentos têm sido cada vez mais discutidos ao 
redor do mundo já que é um problema que não afeta somente o Brasil. Nesse sentido, é 
importante desenvolver ações atividades educativas no ambiente hospitalar, com vistas à 
atualização e sensibilização dos profissionais de saúde para as boas práticas relacionadas ao uso 
seguro de medicamentos. Objetivo: Descrever a experiência de uma atividade educativa para as 
boas práticas relacionadas ao uso seguro de medicamentos. Método: Relato de experiência, a 
partir da atividade educativa realizada em um hospital universitário do Rio de Janeiro, entre abril 
e julho de 2018. Utilizando literatura atual, foi elaborado um cartaz de boas práticas relacionadas 
à prescrição, preparo e administração de medicamentos. Posteriormente, foram organizadas 
cinco perguntas sobre boas práticas no uso de medicamentos, aplicadas à médicos, enfermeiros 
e técnicos de enfermagem através de um “quizz”. Resultados: A atividade foi realizada em 26 
unidades de internação, aproximadamente 80% do total da instituição hospitalar, abrangendo 142 
profissionais de saúde de unidades clínica, cirúrgica, pediátrica e intensivas. As dúvidas surgidas 
foram esclarecidas, através de discussão coletiva. Concomitante a isso, foi fixado o cartaz nas salas 
de prescrição medicamentosa e nos postos de enfermagem das referidas unidades, com diversas 
práticas fundamentais na prescrição, preparo, administração e pós administração, tais como: 
atentar para alergias e interações medicamentosas; higienização das mãos; uso dos equipamentos 
de segurança individual; uso de rótulos para os medicamentos; confirmar o paciente; a via 
prescrita; registrar a medicação administrada. Conclusão: Constatou-se ótimo aproveitamento da 
atividade proposta, visto que houve grande participação e interação dos participantes. Observou-
se que ações educativas para prevenção de erros relacionados a medicamentos, bem como a 
atualização frequente da equipe no ambiente de trabalho, possibilitam não só a capacitação de 
pessoal, mas também fomentam a cultura de segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Gerenciamento de Risco; Medicamento. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências:  
1. Camerini FG, Colcher AP, Moraes DS, Souza DL, Vasconcelos JR, Neves RO. Fatores de risco para 
ocorrência de erro no preparo de medicamentos endovenosos: uma revisão integrativa. 
Cogitareenferm. 19(2), 2014.  
2. Paranagua TTB, Bezerra ACQ, Santos ALM, Silva AEBC. Prevalência e fatores associados aos 
incidentes relacionados à medicação em pacientes cirúrgicos. RevEscEnferm USP. 48(1), 2014. 
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Trabalho 18 – ERROS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: OCORRÊNCIAS DE OMISSÃO DE 
DOSE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
 
Alaíde Francisca de Castro1, Jacqueline Pereira Oliveira2, Maria Cristina Soares Rodrigues3 

 

Introdução: Erros ocorridos nos processos de uso de medicamentos em serviços de saúde 
representam um grave problema que levou a Organização Mundial da Saúde a determinar que até 
o ano de 2021 os países membros devem reduzi-los em até 50%1. No Brasil, os hospitais devem 
aplicar protocolos de uso seguro com mensuração de indicadores, como as taxas de erro de 
prescrição, dispensação e administração de medicamentos. Esta última registra as omissões de 
doses, ou seja, o medicamento prescrito e não administrado2. A pesquisa é parte do macroprojeto 
“Protocolos de Segurança Paciente e seus indicadores”, aprovado sob o parecer número 
1.572.454/2016. Objetivo: Monitorar as taxas de erros na administração de medicamentos 
ocorridas por omissão de dose. Método: Estudo descritivo, com delineamento transversal e 
prospectivo, realizado em Unidade de Terapia Intensiva adulto de um Hospital de Ensino do Distrito 
Federal, entre outubro e novembro de 2018. Amostra obtida por conveniência e utilizaram-se dois 
formulários. O numerador do indicador foi obtido por meio das omissões de doses identificadas nos 
registros diários de enfermagem nas prescrições dos pacientes internados e o denominador a partir 
de relatório gerado no sistema de prescrição eletrônica da instituição. Calculou-se a taxa de erros 
na administração de medicamentos e estratificadas por classe, via e horário. Resultados: 
Coletaram-se informações de 7.140 medicamentos prescritos, e identificou-se 317 omissões de 
dose ou omissão por falha no aprazamento, correspondendo a 4,44% de taxa de erro na 
administração de medicamentos. Prevaleceram omissões de doses de medicamentos para o trato 
alimentar e metabolismo pertencentes ao grupo A (classificação ATC/DDD), prescritos para serem 
ministrados por via oral (n=92) e nos horários das 6h (n=82) e 8h (n=72). Conclusão: A taxa de erros 
na administração de medicamentos encontrada foi alta e mais frequente nos horários próximos às 
trocas de plantão do noturno para o diurno. 
 
Descritores: Erros de Medicação; Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde; Segurança do 
Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. J Donaldson, L., T Kelley, E., Dhingra-Kumar, N., Kieny, M. and Sheikh, A. (2019). Medication 
without harm: WHO's third global patient safety challenge. The Lancet, [online] (389), pp.1680-
1681. Available at: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31047-
4/fulltext [Accessed 10 Feb. 2019]. 
2. Hunt KV, Harding AM, Taylor SE, Curtain C. Evaluation of medication dose omissions amongst 
inpatients in a hospital using an electronic Medication Management System. J Eval Clin Pract. 
2018;24(4):688–94. 
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Trabalho 19 – IMPLANTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM E SOLICITAÇÃO PADRÃO PARA O 
USO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UM HOSPITAL PRIVADO DO SUL DO BRASIL 
 
Janaina da Silva Flôr1, Ana Isabel Martins2, Luciane Borelli Finatto Átila3, Daiane Avila 
Schtscherbyna4, Eliane Reus Farias5, Rúbia Natacha Maestri6 

 

Introdução: O cateter central de inserção periférica (PICC) é uma das escolhas para infusões de 
terapia medicamentosa em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Para a passagem deste 
dispositivo, em um hospital privado do sul do Brasil, existe um time de terapia infusional composto 
por enfermeiros treinados que recebem diariamente solicitações de avaliação para passagem de 
cateter. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi descrever a implementação de uma prescrição 
padrão para pedidos e avaliações de PICC, juntamente com a prescrição de enfermagem com 
cuidados específicos e direcionados à manutenção e manipulação deste cateter. Método: Relato de 
experiência sobre a implementação de prescrição padrão para solicitação de punção de PICC e da 
prescrição de enfermagem referente aos cuidados deste cateter. Resultados: Com intuito de 
padronizar solicitações, foi criado um item de prescrição onde o médico solicita a avaliação para o 
Time de Terapia infusional. Após esta solicitação, o time de terapia infusional, identifica o paciente 
e realiza uma avaliação de o paciente receber este cateter. Também é realizada uma prescrição de 
enfermagem, com o material necessário para a realização do procedimento e todos os cuidados 
referentes ao uso deste cateter. Conclusões: A padronização do pedido do PICC e da prescrição de 
enfermagem, informatizou e formalizou o pedido de passagem de cateter, trazendo segurança para 
o paciente e para o profissional que executa o procedimento, uniformizando o cuidado prestado, 
demonstrando também as ações de enfermagem registrando desta forma todos os cuidados 
referentes ao PICC realizados pela equipe. 
 
Descritores: Enfermagem; Cateter Central de Inserção Periférica; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Rosado, Viviane; Romanelli, Roberta M. de C.; Camargos, Paulo AM. Risk factors and preventive 
measures for catheter-related bloodstream infections. Jornal de pediatria, v. 87, n. 6, p. 469-477, 
2011. 
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Trabalho 20 – SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES EM SAÚDE-
NOTINCISAÚDE: PROTÓTIPO 
 
Katiane Tavares da Silva1, Leila Bernarda Gottems2 

 

Introdução: A segurança do paciente tem sido abordada na área de saúde com o enfoque na 
vigilância da ocorrência de incidentes com e sem danos aos pacientes nos serviços de saúde, como 
também o alto custo gerado às instituições. A notificação insere-se nas estratégias primordiais da 
Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde para melhorar a segurança e a qualidade 
dos serviços de saúde e reduzir a ocorrência de incidentes. Um sistema informatizado para 
notificação inserido no local de trabalho com características intuitivas e de fácil acesso é uma 
forma de facilitar e estimular a notificação. Objetivo: Descrever o processo de prototipagem de 
um sistema de gestão de informações para a notificação, investigação e monitoramento de 
incidentes em saúde a partir da adaptação dos instrumentos e protocolos de qualidade e 
segurança do paciente usados pelos serviços de saúde. Método: Pesquisa metodológica de 
produção de tecnologia com abordagem qualitativa em cinco etapas: 1) Análise do processo de 
trabalho dos Núcleos de Qualidade e Segurança (NQSP) dos hospitais públicos do Distrito Federal 
no manejo da notificação e investigação de incidentes; 2) Análise documental 3) Criação de 
formulários de notificação e investigação dos incidentes; 4) Desenvolvimento do protótipo de 
média fidelidade por meio da ferramenta Pencil Project; 5) Apresentação do protótipo aos NQSP. 
Resultados: Telas com layout, requisitos e indicadores coerentes com os processos de trabalho 
dos NQSP, a serem utilizados no manejo dos incidentes os quais irão subsidiar o desenvolvimento 
de sistema informatizado para operacionalizar o processo de notificação e monitoramento de 
incidentes em saúde. Conclusão: Ferramenta tecnológica eficaz, capaz de integrar ações para 
interromper e minimizar os danos a partir da identificação e intervenção oportuna sobre os 
fatores de risco e contribuir com a melhoria dos processos de trabalho relacionados a gestão do 
cuidado seguro nos serviços de saúde. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Sistemas de Informação; Notificação. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Organização Mundial de Saúde. Modelo de informações mínimas para a notificação de incidentes 
e sistemas de aprendizagem para a segurança do paciente Guia do usuário. Proqualis Instituto de 
Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde. Fiocruz, 2016. Disponível em: 
https://proqualis.net/relatorio/modelo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-m%C3%ADnimas-par a-
notifica%C3%A7%C3%A3o-de-incidentes-e-sistemas-de-aprendizagem. Acesso em: 02 jan 2019.  
2. Organização Mundial de Saúde. Patient Safety: making health care safer. Geneva: WHO; 2017. 
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Trabalho 21 – NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE: AÇÕES E ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA A 
IMPLANTAÇÃO EM UM SERVIÇO PÚBLICO 
 
Maria de Fátima Paiva Brito1, Cátia Helena Damando Salomão2, Karina Domingues de Freitas3, 
Karina Fonseca de Souza Leite4, Jane Aparecida Cristina5, Ilka Barbosa Pegoraro6 

 

Introdução: Em conformidade com a RDC 36/2013, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) foi 
constituído e nomeado pelo Secretário Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, SP, através da 
portaria nº 109/2015. Foi formado utilizando a estrutura já existente da Comissão de Controle de 
Infecção (CCI). Uma das atividades dos núcleos é a elaboração do Plano de Segurança do Paciente 
(PSP)1. Objetivo: Descrever a implantação de um Núcleo de Segurança do Paciente na Secretaria 
Municipal de Saúde de Ribeirão Preto – SP. Método: Estudo descritivo, tipo relato de experiência 
sobre a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente na Secretaria Municipal de Saúde de 
Ribeirão Preto – SP. Resultados: Com a implantação do NSP, foi elaborado o Plano de Segurança 
do Paciente, estabelecendo estratégias e gestão do risco. Como avanços teve a implementação 
dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Sensibilização questão segurança do 
paciente; criação de Sistema de Notificação de Eventos Adversos; diagnóstico das unidades 
através de visitas técnicas; criação dos sub comitês de segurança do paciente nos PAs, SAMU e 
Unidades de Saúde; protocolo de Acolhimento na Atenção Básica; elaboração de mapas de riscos 
assistenciais dos PAs; elaboração dos POPs relacionados a cadeia terapêutica; ações de 
Tecnovigilância/ gestão de equipamentos e materiais; plano de gerenciamento de resíduos; ações 
de segurança do paciente na Odontológica; ações de segurança do paciente na Atenção Básica. 
Conclusão: As estratégias utilizadas pelo NSP têm alcançado melhorias nos processos de trabalho. 
Os desafios na consolidação da cultura de segurança ainda é um processo em disseminação 
contínua e sistemática na SMS, mas os gestores estão envolvidos e comprometidos na a 
implementação de ações voltadas à redução de danos desnecessários e promoção de uma 
assistência segura. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Instituições de Saúde; Administração de Serviços de Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências:  
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Trabalho 22 – RELAÇÃO ENTRE O AMBIENTE DE TRABALHO DA ENFERMAGEM E O CLIMA DE 
SEGURANÇA: REVISÃO INTEGRATIVA 
 
Mariana Véo Nery de Jesus1, Carla Fernanda Marcelino2, Edinêis de Britto Guirardello3 

 

Introdução: Evidências apontam que ambientes de trabalho favoráveis à prática de enfermagem 
repercutem na melhor qualidade do cuidado e menor ocorrência de eventos adversos. Apesar da 
relação entre ambiente da prática de enfermagem e clima de segurança ter sido pouco explorada, 
estudos que apresentaram os mais diversos impactos positivos do ambiente favorável nos eixos 
profissional, paciente e instituição, convergem para um ponto em comum: ambiente de prática e 
clima de segurança são elementos organizacionais determinantes para garantia de segurança do 
paciente. Objetivo: Analisar estudos disponíveis na literatura que abordem a relação entre o 
ambiente de trabalho da enfermagem e clima de segurança das instituições de saúde. Método: 
Revisão integrativa nas bases de dados e portais: CINAHL, Scopus, Web of Science, Embase, 
Cochrane, Biblioteca Virtual da Saúde e PubMed. Foram selecionados os estudos disponíveis na 
íntegra, nos idiomas inglês, português ou espanhol, entre o período de 2008-2018. Resultados: 
Foram incluídos dez artigos, todos na língua inglesa, publicados nos últimos seis anos e com nível 
de evidência VI. Na análise observou-se que ao relacionar a percepção dos enfermeiros e da 
equipe de enfermagem sobre seu ambiente de prática e clima de segurança, a maioria dos 
estudos apresentou variáveis intrínsecas no contexto organizacional, categorizadas em resultados 
assistenciais e do trabalho da enfermagem. Conclusão: Os achados comuns entre os estudos 
analisados destacaram que melhorias no ambiente de prática da enfermagem podem influenciar 
positivamente na percepção do clima de segurança. Além disso, todos os estudos trouxeram 
resultados relevantes relacionados ao trabalho da enfermagem e resultados para os pacientes, 
destacando o ambiente de trabalho como elemento essencial no impacto positivo desses 
resultados, e que o clima de segurança por si só não determina o alcance de melhores resultados 
assistenciais como a redução da mortalidade e eventos adversos. 
 
Descritores: Ambiente de Instituições de Saúde; Segurança do Paciente; Cultura Organizacional. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nur [Internet]. 2005 
Dez; [cited 2018 Ago 18]; 52(5):543-53. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16268861. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x 
2. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gø PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for 
reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: 
explanation and elaboration. BMJ [Internet]. 2009 Jul; [cited 2018 Mar 20]; 339:b2700. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/19622552. 
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Trabalho 23 – EVENTOS ADVERSOS EM SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA 
 
Mayane Santana de Oliveira Lopes1, Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá2 

 

Introdução: O Serviço Hospitalar de Emergência é ambiente com alto risco para a ocorrência de 
eventos adversos devido ao alto volume de pacientes, necessidade de cuidados complexos, 
ambiente de trabalho com limitações de tempo, interrupções múltiplas, intervenções diagnósticas 
e terapêuticas de alto risco e níveis variáveis de treinamento médico1. Estudo identificou a 
incidência de 15% de eventos adversos em serviço de emergência2. Objetivo: Identificar a 
ocorrência de eventos adversos durante a assistência em um Serviço Hospitalar de Emergência. 
Método: Estudo observacional, do tipo transversal, realizado no Serviço Hospitalar de Emergência 
clínico de um hospital público do Distrito Federal, após aprovação do comitê de ética sob protocolo 
número 70024717.0.0000.5553. A população do estudo foi de 65 pacientes. Os dados foram 
coletados no período de 1 a 30 de setembro de 2017, sendo os eventos adversos identificados por 
meio do prontuário eletrônico e analisados por três juízes. Os dados foram inseridos em banco de 
dados do programa Statistical Package For The Social Science. O perfil sociodemográfico e a 
ocorrência de eventos adversos foram descritos. Resultados: Predominou o sexo masculino (58,5%) 
e os idosos (35,4%). Observou-se que 55,4% referiu ter terminado o ensino fundamental e que 
44,6% dos entrevistados referiu renda familiar de até 1 salário mínimo. Houve prevalência de 
eventos adversos de 33,8%, com predomínio da categoria gerenciamento de 
recursos/organizacional (65,5%), seguidos de processo clínico/procedimentos (13,8%), 
medicação/fluídos endovenosos (13,8%), documentação (3,4%) e infecção hospitalar (3,4%). O 
impacto dos danos associados aos cuidados em saúde predominante foi o dano moderado (72,4%), 
seguido de dano leve (27,6%), não houve dano grave ou óbito. Conclusão: Conhecer a prevalência 
dos eventos adversos e sua caracterização permite adoção de práticas mais seguras que visem à 
prevenção de novos incidentes, contribuindo, assim, para um cuidado seguro que beneficia o 
paciente, o profissional de saúde e a instituição. 
 
Descritores: Serviço Hospitalar de Emergência; Segurança do Paciente; Dano ao Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Stang AS, Wingert AS, Hartling L, Plint AC. Adverse events related to emergency department care: 
a systematic review. PLoS ONE. 2013; 8 (9): e74214.  
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lifethreatening events within 24 hours of ED admission. Am J Emerg Med. 2017; 35 (3): 479 –83. 
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Trabalho 24 – EFETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DE RISCO DA GESTANTE PARA A SEGURANÇA DO 
PACIENTE 
 
Michelle Thais Migoto1, Camila Carla de Paula Leite2, Glaucia Osis Gonçalves3, Rafael Pallisser de 
Oliveira4, Márcia Helena de Souza Freire5 

 

Introdução: A estratificação de risco da gestante é responsável por direcioná-la ao serviço apto a 
atender sua demanda de saúde1. Busca garantir a segurança da gestante e da criança no pré-natal, 
e minimizar a peregrinação no momento de uma emergência obstétrica ou parto2. Portanto, 
possibilitará a redução de eventos adversos, o que impactará com melhor qualidade da 
assistência. Objetivo: Avaliar a efetividade dos critérios de estratificação de risco da gestante 
proposto pela política pública no Paraná. Método: Estudo epidemiológico do tipo caso-controle, 
realizado no Paraná, em 2014. Utilizou dados secundários do Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos e Mortalidade. Foi realizada a medida de associação Odds Ratio. Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de n° 362.767. Resultados: As variáveis 
foram categorizadas segundo os critérios de risco das gestantes, para as maternas: idade, 
escolaridade e situação conjugal foram significativas (p<0,05), exceto raça (p>0,90); para as do 
recém-nascidos: sexo, peso, idade gestacional, Ápgar no 5° minuto, anomalia congênita foram 
significativas (p<0,05); e para as assistenciais: início do pré-natal, número de consultas e tipo de 
parto (p<0,05). Destaca-se que o risco aumentou segundo as categorias estabelecidas. Conclusão: 
Esta forma de avaliação pode ser considerada como uma inovação tecnológica para a gestão. 
Contribui expressivamente para a segurança da paciente gestante no fluxo da Rede de Atenção 
Materna e Infantil, e favorece a qualidade do atendimento prestado durante o pré-natal, parto, 
nascimento e atendimento neonatal, em todo o estado do Paraná. 
 
Descritores: Qualidade de Assistência em Saúde; Segurança do Paciente; Avaliação em Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Paraná. Linha Guia: Rede Mãe Paranaense. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 7ª Edição, 
2018.  
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pré-natal no Brasil. Cad. Saude Publica. 2014;30(Suppl 1). Doi: 10.1590/0102-311X00126013. 
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Trabalho 25 – IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE MELHORIA VISANDO A REDUÇÃO DE INFECÇÃO 
RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 
Monalisa Viana Sant’Anna1, Iranete Almeida Sousa Silva2, Alex Brito3, Carolina Calixto de Sousa 
Andrade4, Flávia Tosta Mello5, Taisi Soares Assis Amaral6 

 

Introdução: Infecção Relacionada à Assistência a Saúde (IRAS) ocorre após a admissão do 
paciente, na internação ou após a alta. Identificar, prevenir e controlar as IRAS representam os 
fundamentos para intervir sobre o risco em serviços de saúde. Nesse sentido, implantar um 
Modelo de Melhoria é essencial para guiar esforços multidisciplinares. Objetivo: Relatar a 
experiência gerencial na implantação do Modelo de Melhoria para reduzir IRAS. Método: Relato 
de experiência da implantação do modelo na Unidade de Cuidados Intensivos em um Complexo 
Hospitalar, de Salvador, Bahia. Esse Complexo participa do “Projeto Colaborativo Melhorando a 
Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil”, através do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), com premissa de fortalecer o 
SUS em parceria com hospitais filantrópicos de excelência. Definiu-se uma equipe de melhoria, 
multidisciplinar e papéis para os atores guiados pelas diretrizes de práticas seguras para 
prevenção de infecção primária da corrente sanguínea associada a cateter venoso central, 
laboratorialmente confirmada (IPCSL), infecção de trato urinário associado a cateter vesical de 
demora (ITU-AC) e pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Dados relativos a dezembro 
2017 até janeiro 2019. O Modelo consta de: reflexão guiada por: O que queremos realizar? Como 
saberemos se uma mudança é uma melhoria? Quais mudanças podem resultar em melhoria? As 
respostas nortearam: momento de aprendizado e ações e aplicação do ciclo Plan, Do, Study e Act. 
Resultados: Redução de: 50% na Densidade de Incidência de infecção Primária de Corrente 
Sanguínea associada a cateter Venoso Central e 73,4% da Densidade de Incidência de PAV, com 
aumento de 265% no número de dispositivosdia entre ITU-AC. Conclusão: A implantação 
possibilitou redução das IRAS, estimulou atitude colaborativa multidisciplinar e fortaleceu a 
cultura de segurança do paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Infecção Hospitalar. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1.  Langley G. J. et al. Modelo de Melhoria. Tradução Ademir Petenate. Campinas, São Paulo: 
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Trabalho 26 – NOTIFICAÇÃO DE LESÕES DE PELE EM IDOSOS HOSPITALIZADOS 
 
Monalisa Viana Sant’Anna1, Valdenir Almeida da Silva2, Andreia Santos Mendes3, Marcelle de Jesus 
Oliveira4, Livia Mara Batista Xavier5, Elisa Auxiliadora da França Ribeiro6 

 

Introdução: Mais da metade dos eventos adversos que ocorrem nos serviços de saúde envolvem 
pessoas idosas e a elevação do risco está associada à idade, às características do envelhecimento 
e ao maior tempo de hospitalização. As lesões de pele são os eventos que mais ocorrem em idosos 
hospitalizados. Objetivo: Analisar notificações de lesões de pele em idosos hospitalizados. 
Método: Pesquisa quantitativa realizada em um hospital de ensino, pertencente ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), localizado em Salvador – Bahia. Foram utilizados dados secundários de eventos 
adversos em idosos hospitalizados provenientes do aplicativo de Vigilância Hospitalar (VIGIHOSP) 
referentes aos anos de 2016 e 2017. Realizou-se análise exploratória e descritiva dos dados. O 
projeto foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa mediante parecer número 2.780.752. 
Resultados: No período considerado, foram notificadas 96 lesões de pele, sendo 46,3% em idosos. 
Do total de lesões, 89,6% ocorreram durante o internamento no hospital e a lesão por pressão foi 
o tipo mais prevalente, com 77% do total. A região mais atingida foi a sacra (61,46%) e o aspecto 
mais relatado foi lesão por pressão estágio 2(54,17%). O risco para lesão de pele foi identificado 
em 56,25% marcado principalmente pela mobilidade prejudicada e percepção sensorial reduzida 
(46,88%) e o dano foi classificado como não grave em 89,58% das notificações, mas houve relato 
de prolongamento da hospitalização (7,29%). Conclusão: os resultados destacam que o grupo 
etário dos idosos foi o mais atingido, proporcionalmente, com relação a todas as demais faixas 
etárias. Além disso, indica também que, a despeito da existência de protocolo de prevenção de 
lesão por pressão, ações prioritárias devem ser realizadas entre os pacientes acamados ou com 
outras dificuldades de locomoção no sentido de intensificar medidas preventivas frente à 
identificação de fatores de risco. 
 
Descritores: Idoso; Ferimentos e Lesões. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
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<http://143.107.173.8/reeusp/upload/pdf/799.pdf>. Acesso em: 15 dez 2015. 
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Trabalho 27 – IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA A PREVENÇÃO DO ERRO DE MEDICAÇÃO EM 
UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE: ANÁLISE DE CUSTOS E RESULTADO 
 
Renata Prado Bereta Vilela1, Jaqueline Lopes Gouveia2, Priscila Buck de Oliveira Ruiz3, Paula Buck de 
Oliveira Ruiz4, Marli de Carvalho Jericó5 

 

Introdução: O erro de medicação é definido como “qualquer evento evitável, ocorrido em 
qualquer fase da terapia medicamentosa, que pode ou não causar algum dano ao paciente”. Sua 
prevenção é uma prioridade, existem inúmeras tecnologias que possibilitam sua prevenção, no 
entanto, esse investimento financeiro pode ser um entrave para a instituição de saúde adquirir 
essas ferramentas. Objetivo: Calcular o custo e avaliar os resultados da implantação de 
tecnologias que podem prevenir o erro de medicação. Método: Estudo descritivo-exploratório, 
retrospectivo (2007-2015), quantitativo, nos moldes de estudo de caso em instituição hospitalar 
do sudeste do Brasil (Protocolo Comitê de Ética em Pesquisa nº 325.938). Calculou-se o custo 
direto de cada tecnologia na cadeia medicamentosa. A eficácia das tecnologias foi verificada a 
partir da série histórica do indicador de incidência de erro de medicação. Resultados: Para 
prevenção do erro de medicação foram identificadas treze tecnologias (prescrição eletrônica, 
dispensação eletrônica, unitarização de medicamentos, treinamento dos funcionários, integração 
dos funcionários, identificação de vias de administração de medicamentos por cores, etiqueta 
para identificação de medicamentos potencialmente perigosos (MPP), saco para identificação de 
MPP, pulseira de identificação do paciente, placa de identificação do paciente, bomba de infusão, 
dupla checagem de MPP, Kits organizadores de medicações no centro cirúrgico). O custo 
médio/ano dessas tecnologias na etapa de prescrição foi R$ 3.251.757,00, na dispensação R$ 
2.979.397,10 e na administração R$ 4.028.351,00. O indicador de incidência de erro de 
medicação apresentou queda de 97,5%, de forma gradual entre os anos de 2007 a 2015, variando 
de 2,4% a 0,06%. Conclusão: O custo médio/ano para a instituição das tecnologias preventivas 
na cadeia medicamentosa totalizou R$ 10.259.505,10. Demonstrou que houve investimento 
médio/ano de R$ 55,72 por paciente a sua associação com a redução do indicador de incidência 
de erros de medicação na série histórica apresentada, reitera um resultado satisfatório para tal 
investimento. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Erros de Medicação; Custos e Análise de Custo. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
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Trabalho 28 – PREVENIR OU REMEDIAR: COMPARAÇÃO ENTRE O CUSTO DO ERRO DE MEDICAÇÃO 
E A SUA PREVENÇÃO 
 
Renata Prado Bereta Vilela¹, Daniele Alcalá Pompeo², Jaqueline Lopes Gouveia³, Priscila Buck de 
Oliveira Ruiz4, Paula Buck de Oliveira Ruiz5, Marli de Carvalho Jericó2 

 

Introdução: A prevenção dos erros de medicação é uma prioridade para os serviços de saúde. 
Existem inúmeras tecnologias que possibilitam essa prevenção, no entanto, o investimento 
financeiro pode ser um entrave para a aquisição dessas tecnologias. Objetivo: Comparar os 
custos entre erros de medicação e tecnologias que podem preveni-los. Método: Foi realizada 
uma revisão integrativa para identificar o custo do erro de medicação. Nas bases de dados LILACS, 
CINAHL e PubMed, utilizando os descritores Custos e Análise de Custo AND Erros de Medicação 
e Costs and Cost Analysis AND Medication Errors, no período de 2005 a 2017, fizeram parte da 
amostra 19 artigos. Posteriormente foi realizado um estudo de caso (Protocolo Comitê de Ética 
em Pesquisa nº 325.938) em um hospital escola de porte extra, nível quaternário. Foram 
selecionadas tecnologias preventivas para o erro de medicação que essa instituição implantou de 
2010 a 2015, que fossem possíveis realizar o cálculo do custo, por meio do custeio direto e foram 
consideradas as depreciações cabível. Dessa forma, foi feito o cálculo do custo de 13 tecnologias 
preventivas, para comparação, foi feita a projeção anual dos custos dessas tecnologias com base 
no número de atendimentos que essa instituição teve no ano de 2015. Resultados: O custo médio 
do erro de medicação foi de R$1.639.816.456,57 variando de R$221,26 a R$13.531.981.584,00. 
Quanto ao custo da prevenção do erro de medicação as 13 tecnologias geraram um investimento 
médio de R$ 55,75 por paciente e uma projeção anual de R$ 10.224.540,07 para a instituição, 
variando de R$11.363,94 a R$ 3.089.097,69. Conclusão: A prevenção é sempre uma prioridade, 
inclusive financeiramente, a diferença entre os custos com os erros de medicação e a prevenção 
do erro de medicação foi de R$1.629.591.916,50, a prevenção se mostrou 99% menos custosa 
que os erros de medicação, justificando assim o investimento. 
 
Descritores: Erros de Medicação; Custos e Análise de Custo; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações.  
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Trabalho 29 – A CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA 
 
Letícia Martins Lousada1, Sâmia Freitas Aires2, Natália Lucia Lima de Oliveira3, Rhanna Emanuela 
Fontenele Lima de Carvalho4 

 

Introdução: A segurança do paciente é um assunto que ganha cada vez mais destaque na área da 
saúde, porém sua aplicabilidade é voltada majoritariamente para o ambiente hospitalar 
(WACHTER, 2013). Assim, enfatiza-se a necessidade da avaliação das ações de segurança no 
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Objetivo: Avaliar a cultura de segurança do paciente do 
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) nos municípios da região metropolitana de Fortaleza. 
Método: Estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa que foi realizado com 
profissionais de nível superior e técnico do SAD dos nove municípios da região metropolitana de 
Fortaleza que possuem este serviço. O instrumento utilizado foi o Safety Attitudes Questionnaire 
(SAQ) na sua versão traduzida e validada para o Brasil. O questionário apresenta seis domínios 
principais e escores acima de 75 equivalem a uma boa percepção da cultura de segurança da 
instituição. Tal instrumento foi enviado para os profissionais através do Google Formulário. Este 
estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 
Ceará (UECE). Número do parecer: 2.943.854. Resultados: Os serviços obtiveram uma avaliação 
positiva da cultura de segurança de modo geral (>75). As maiores pontuações foram para 
Satisfação no trabalho (86,6), Clima de trabalho em equipe (84,9) e Clima de segurança (80,8). No 
entanto, os domínios Percepção da gerência (60,1) e Condições de trabalho (66,1) tiveram 
pontuações intermediárias e a menor pontuação foi para a Percepção do estresse (56,8). 
Conclusão: Os serviços de atenção domiciliar nos municípios da região metropolitana de 
Fortaleza obtiveram um resultado positivo para a percepção da cultura de segurança do paciente, 
no entanto deve-se investir em estudos mais específicos para que possa ser avaliado alguns 
fatores que podem comprometer a cultura de segurança do serviço. Com a ascensão dessa 
modalidade de assistência, são necessários mais estudos sobre a segurança dentro do domicílio. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Assistência Domiciliar; Sistema Único de Saúde. 
 
Eixo: Organizações.  
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Trabalho 30 – ESTRATÉGIA DE MELHORIA DA QUALIDADE PARA AUMENTAR O USO DO SAFETY 
SURGICAL CHECKLIST: RESULADOS DE UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE 
 
Rosane Teixeira1, Vania Rohsig2, Artur Pacheco Seabra3, Aline Souza4, Rubia Maestri5, Elisiane 
Lorenzini6 

 

Introdução: O Safety Surgical Checklist (SSC) foi rapidamente adotado em diversas instituições 
no mundo todo. No entanto, a implementação efetiva do mesmo, considerado uma intervenção 
social complexa, continua sendo um desafio. No Hospital Moinhos de Vento (HMV), em Porto 
Alegre, o SSC vem sendo utilizado há 5 anos. O preenchimento eletrônico indicava o seu uso em 
100% das cirurgias realizadas. Entretanto, em duas verificações iniciais in loco, observou-se 
conformidade de 87% e 79%. Objetivo: Realizar uma intervenção de melhoria da qualidade para 
aumentar o uso do SSC em 100% das cirurgias realizadas. Método: Estratégia de melhoria da 
qualidade baseada no Plan, Do, Study, Act (PDSA) cycle e no Standards for QUality Improvement 
Reporting Excellence (SQUIRE). A análise de dados foi realizada por meio de estatística descritiva. 
O projeto foi aprovado sob número 1.833.572 no Comitê de Ética em Pesquisa do local do estudo. 
Resultados: Durante a intervenção, nós adequamos a estrutura e o conteúdo do SSC para o 
contexto local, engajamos os cirurgiões por meio da apresentação do SSC como evidência médica 
científica estabelecida e realizamos educação, treinamento e empoderamento da equipe de 
enfermagem do centro cirúrgico para o uso do SSC. A partir dos dados iniciais, nós observamos 
aumento no uso do SSC e acompanhamos a sustentabilidade da estratégia por 26 meses. A média 
de uso do SSC após a intervenção foi de 89%. O momento mais crítico do SSC – Time Out – iniciou 
com 26% de conformidade. Depois da intervenção, o uso do SSC no momento Time Out 
aumentou e apresentou variabilidade de 60% a 90%. Conclusão: A estratégia de melhoria da 
qualidade implementada no nosso contexto, sem custo adicional, mostrou ser efetiva e 
sustentável para aumentar o uso do SSC na prática. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Lista de Checagem; Procedimentos Cirúrgicos Operatórios. 
 
Eixo: Organizações.  
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Trabalho 31 – UTILIZACÃO DE CHECKLIST EM ROUND MULTIPROFISSIONAL: IMPACTO NOS TEMPOS 
DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E PERMANÊNCIA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
 
Ruy de Almeida Barcellos1, José Miguel Chatkin2, Miriane Melo Silveira Moretti3, Angela Enderle 
Candaten4, Jaqueline Sangiogo Haas5 

 

Introdução: Considerada um desafio da equipe multiprofissional, a comunicação efetiva, uma das 
metas internacionais de segurança do paciente, favorece a estruturação de uma assistência livre de 
danos. Rounds multiprofissionais possibilitam atendimento mais seguro ao paciente, pois são 
mecanismos essenciais pelo qual a equipe de saúde se comunica e toma decisões na assistência ao 
paciente na unidade de terapia intensiva (UTI) A utilização diária de checklists favorece melhor 
comunicação entre a equipe assistente e demais equipes de apoio, uma vez que padroniza as ações 
de cada profissional1. Objetivo: Avaliar o impacto da implantação de um checklist durante round 
diário multiprofissional nos tempos de ventilação mecânica e permanência em UTI. Método: Ensaio 
clínico não randomizado com controles históricos, foram avaliados 466 pacientes em tempos de 
ventilação mecânica invasiva (VM) em um hospital em Caxias do Sul (RS). Foram avaliados 235 e 
231 pacientes nas fases pré-intervenção e pósintervenção respectivamente. As variáveis foram: 
idade, sexo, causa da internação, diagnóstico na admissão, comorbidades, Simplified Acute 
Physiology Score (SAPS-3), Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), frequência de infecções, 
permanência na UTI, dias de VM, reintubações, reinternações, óbitos na UTI e hospitalar. A pesquisa 
foi aprovada pelo e Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS sob parecer número 1.355.805. 
Resultados: Houve redução significativa após a implantação da lista de verificação no tempo de 
permanência na UTI de 8 (4 – 17) para 5 (3 – 11) dias, representando redução em 37,5% (p<0,001). 
O tempo de ventilação mecânica foi reduzido em 60% de 5 (1–12) dias na fase pré-intervenção para 
2 (<1–7) dias no grupo pós intervenção (p<0,001). A frequência de infecção de foco pulmonar teve 
significativa redução 11,9% (p=0,030). Conclusão: A aplicação multiprofissional de lista de 
verificação diária está associada à redução de dias de uso de ventilação mecânica e permanência 
na UTI. 
 
Descritores: Lista de Verificação; Ventilação Mecânica; Unidades de Terapia Intensiva.  
 
Eixo: Organizações.  
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Trabalho 32 – TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E VALIDADE DE CONTEÚDO DO RESILIENCE SAFETY 
CULTURE (RSC) PARA O BRASIL 
 
Isabelly Costa Lima de Oliveira1, Samia Freitas Aires1, Samla Sena da Silva Souza1, Mariane Carlos 
de Sousa2, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho3 

 

Introdução: A cultura de segurança cada vez mais é reconhecida como uma estratégia importante 
e um precursor necessário para melhorar a segurança do paciente. Nessa perspectiva, o 
surgimento da compreensão da resiliência no cuidado à saúde é inovador, e tem o intuito de 
fomentar a capacidade adaptativa nas organizações de saúde1. Objetivo: Desse modo, objetivou-
se realizar a adaptação transcultural e a validação de conteúdo do Resilience Safety Culture (RSC) 
para o Brasil. Método: Trata-se de um estudo metodológico, realizado em cinco etapas: tradução 
inicial, síntese das traduções, retrotradução para o idioma original, revisão do instrumento por um 
comitê de especialistas e, por último, o pré-teste com o público-alvo. A etapa do pré-teste ocorreu 
com profissionais de saúde em um hospital terciário no estado do Ceará. O estudo foi aprovado no 
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará sob parecer nº 2.624.620. 
Resultados: Os resultados advindos das etapas de tradução e adaptação do questionário foram 
submetidos ao comitê de especialistas, composto por dez juízes com experiência nas temáticas 
cultura de segurança do paciente e adaptação transcultural de instrumentos na saúde, que 
avaliaram as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual dos itens, ao final dessa 
etapa o questionário obteve o Índice de Validação de Conteúdo (IVC) geral de 0,95, considerado 
excelente2. Algumas alterações sugeridas pelos juízes foram acatadas como: padronização de 
termos, correções gramaticais e de grafia, e a ordem de composição das frases nos itens. Após 
avaliação dos juízes, o instrumento foi apreciado pelos profissionais da saúde, que de maneira 
qualitativa, consideraram o questionário de fácil compreensão apesar de ser longo (66 itens), 
sugerindo a criação de uma versão mais curta. Conclusão: Conclui-se que a versão brasileira da 
Resilience Safety Culture (RSC) foi adaptada e validada em seu conteúdo de maneira satisfatória e 
está apta para avaliação de suas propriedades psicométricas. 
 
Descritores: Cultura de Segurança; Estudos de Validação; Tradução. 
 
Eixo: Organizações.  
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Trabalho 33 – CARACTERIZAÇÃO DE ESTUDOS QUE ABORDAM SEGURANÇA DO PACIENTE POR MEIO 
DE GRUPOS FOCAIS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
 
Silvana Cruz da Silva1, Karen Jeanne Cantarelli Kantorski2, Caroline Bolzan Ilha3, Adriana Catarina de 
Oliveira Souza4, Eva Néri Rubim Pedro5 

 

Introdução: Pesquisas1,2 indicam os benefícios dos Grupos Focais (GF) como técnica de coleta de 
dados para compreensão, aproximação e troca de experiências para trabalhar temas que 
apresentam escassez de informações, pouco debatidos ou polêmicos. Podendo assim abordar a 
Segurança do Paciente (SP), que apesar de não ser um tema novo é pouco discutido. Objetivo: 
Caracterizar as publicações que abordam a Segurança do Paciente por meio dos Grupos Focais. 
Método: Revisão integrativa da literatura, realizada em dezembro de 2018 na base PUBMED com 
os Mesch termos "Focus Groups" AND "Patient Safety". Os critérios de inclusão: artigos originais 
que respondam ao objetivo; disponíveis on-line de forma gratuita; sem limite temporal. Encontrou-
se 166 publicações, após a leitura dos títulos e resumos, 08 foram excluídos por não 
disponibilizarem o resumo online, 101 por não serem originais ou não responderem ao objetivo. 
Para análise optou-se pela categorização temática. Resultados: Foram selecionados 57 artigos 
publicados entre 2011 e 2018. Desses somente dois foram desenvolvidos no Brasil, tendo destaque 
para o Reino Unido (n:17), Austrália (n:10), Estados Unidos (n:8) e Canadá (n:6). As populações 
estudadas eram compostas de profissionais da saúde (n:39), estudantes (n:13) e pacientes (n:05). 
As áreas centrais que abordaram a SP foram: terapia medicamentosa (n:10) e formação (n:10), 
seguidos da saúde do idoso (n:05) e assistência a saúde em geral (n:05). Estudos relacionados a 
atenção primária a saúde, cuidados domiciliares e comunicação na saúde tiverem 03 publicações 
cada, já a temática cultura de segurança, transferência de cuidados, avaliação de instrumentos para 
segurança e unidades de terapia intensiva tiveram 02 estudos cada. Conclusão: Evidencia-se que os 
GF são uma técnica em ascensão para abordar a SP, principalmente para conhecer as perspectivas 
dos profissionais. Os artigos relacionam a SP com diversas temáticas, contudo nenhum teve o foco 
de descrever o método de coleta (GF), sugerindo a importância de se discutir a utilização dos GF 
neste tema. 
 
Descritores: Grupos Focais; Segurança do Paciente; Metodologia. 
 
Eixo: Organizações.  
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Trabalho 34 – PROJETO COLABORATIVO “MELHORANDO A SEGURANÇA DO PACIENTE EM LARGA 
ESCALA NO BRASIL”: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA UTI DO SUL DO BRASIL 
 
Tânia Solange Bosi de Souza Magnago1, Caroline Zottele2, Patrícia Vedovato Prevedello3, Danise de 
Mello Bertoncheli4, Patrícia Ribeiro Fernandes5, Maressa Cláudia De Marchi6 

 

Introdução: Entre 2017 e 2020, o Ministério da Saúde, por meio do PROADI-SUS, em parceria com 
os hospitais brasileiros de excelência e do Institute for Health care Improvement gerenciam o 
projeto colaborativo que orienta, dá suporte técnico e metodológico para a redução de infecções 
nas UTIs de hospitais do SUS. Objetivo: Descrever as ações realizadas no primeiro ano de 
participação no projeto colaborativo “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no 
Brasil”. Método: Trata-se de um relato de experiência sobre a participação do Hospital Universitário 
de Santa Maria (HUSM) no projeto. Resultados: Após assinatura do Termo de Adesão e da 
participação nas Sessões de Aprendizagem virtuais e presenciais, uma equipe multiprofissional da 
UTI, orientada por um Diagrama Direcionador, implementou Bundles para prevenção de infecção 
primária da corrente sanguínea associada à cateter venoso central (IPCS-CVC), infecção em trato 
urinário associado à cateter vesical de demora (ITU-AC) e pneumonia associada à ventilação 
mecânica (PAV). O Ciclo PDSA é o modelo para melhoria que guia os aprendizados e as mudanças 
na UTI. Foi elaborado um Quadro de Aprendizagem Organizacional, que informa sobre o projeto, 
objetivos, integrantes da equipe de melhoria e a metodologia utilizada. Este, permite à equipe da 
unidade e à liderança implementar os mecanismos de acompanhamento do projeto, a fim de 
garantir que as ações e as mudanças sejam implementadas de acordo com o planejado. Conclusão: 
O projeto está oportunizando o aprendizado em situações de gestão, a qualificação da equipe, 
otimizando a utilização de insumos, redução das infecções e o tempo de internação dos pacientes 
na UTI. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Controle de Infecções. 
 
Eixo: Organizações.  
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2 Enfermeira. Doutoranda do PPGEnf/UFSM. Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à 
Assistência à Saúde do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Membro do Projeto Colaborativo.  
3 Enfermeira da UTI Adulto (UTI-A) do HUSM. Membro do Projeto Colaborativo. 
4 Fisioterapeuta da UTI-A do HUSM. Líder do Projeto Colaborativo.  
5 Enfermeira da UTI-A do HUSM. Membro do Projeto Colaborativo.  
6 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo PPGEnf/UFSM. Enfermeira da UTI-A do HUSM. Membro do 
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Trabalho 35 – FATORES ASSOCIADOS À EXTUBAÇÃO NÃO PLANEJADA EM PACIENTES CRÍTICOS 
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
 
Giovana Getelina Ferreira1, Thaís Schmitz2, Karina de Oliveira Azzolin3, Ruy de Almeida Barcellos4 

 

Introdução: No âmbito da terapia intensiva, os pacientes encontram-se mais suscetíveis a 
ocorrência de eventos adversos (EA) devido à instabilidade clínica, submissão às inúmeras 
intervenções e tecnologias delicadas ao manuseio. Dentre os EA mais comuns, a retirada acidental 
do tubo orotraqueal, pode resultar em danos desfavoráveis ao paciente, como lesões na traqueia, 
lesões pulmonares, delirium, elevação do tempo de ventilação mecânica (VM) e permanência1. 
Objetivo: Avaliar os fatores associados a extubação orotraqueal não planejada (NP) em pacientes 
adultos internados em um Centro de Terapia Intensiva (CTI). Método: Estudo observacional, 
retrospectivo. Os dados foram coletados dos prontuários e das notificações de EA de pacientes 
críticos, entre de abril de 2015 a agosto de 2018. Foram avaliadas as extubações, os desfechos e 
os danos causados, através do International classification for patient safety (ICPS). CEP nº 
2.607.821. Resultados: Incluídas 52 notificações, destas, 94,2% auto-extubações, 51,9% do sexo 
masculino com idade de 57,88±18,38 anos. Os fatores mais prevalentes presentes na extubação 
NP foram agitação psicomotora (51,9%), pausa na sedação (17,3%) e intolerância ao tubo (11,5%). 
A agitação foi associada ao óbito (P=0,048), porém não associada a auto-extubação e a 
reintubação. A pausa na sedação teve associação à auto-extubação (P=0,006), a reintubação 
(P=0,037), ao tempo de VM (P=0,021), e uso de propofol (P=0,040). Não foi relacionado ao óbito 
(P=0,51). 42,3% dos pacientes necessitaram ser reintubados em até 24h após a extubação NP, não 
houve associação entre tempo de internação e a reintubação (P=0,08). Com relação aos danos 
causados aos pacientes foi prevalente a classificação da categoria “D” (53,8%), ou seja, que pode 
ter resultado em dano e necessita de avaliação posterior ao evento. Conclusão: A agitação 
psicomotora foi o fator mais prevalente nos eventos de extubação não planejada na amostra 
deste estudo. A pausa da sedação foi o único fator associado a auto-extubação nesta amostra. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cuidados Críticos; Extubação. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Roque KE, Tonini T, Melo ECP. Eventos adversos na unidade de terapia intensiva: impacto na 
mortalidade e no tempo de internação em um estudo prospectivo. Cad. Saúde Pública. 2016 
[Acesso:23/09/2018];32(10):e00081815.Disponívelem:http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_arttex t&amp;pid=S0102311X2016001005001&amp;lng=en. 
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kazollin@hcpa.edu.br  
4 Enfermeiro, Doutor em Ciências da Saúde, Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Terapia Intensiva – 
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Trabalho 36 – VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE CRENÇAS DA ENFERMAGEM NO 
SISTEMA DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Thaisa Cristina Afonso1, Ana Lúcia Queiroz Bezerra2, Patrícia Tavares dos Santos3, Cristiane Chagas 
Teixeira4, Robson Tostes Amaral5, Adrielle Cristina Silva Souza6 

 

Introdução: Diante da magnitude das falhas e danos na assistência à saúde hospitalar, compete a 
equipe de enfermagem aprimorar seus conhecimentos por meio de ações educativas para 
promover atenção à saúde segura ao paciente. Neste sentido, é relevante avaliar as crenças nos 
treinamentos por influenciarem a transmissão do que foi apreendido para a prática laboral. 
Objetivos: Validar Escala de Crenças sobre Treinamento – ECST para a equipe de enfermagem com 
enfoque na segurança do paciente. Método: Estudo do tipo empírico realizado em um hospital 
universitário da região Centro-Oeste do Brasil, no período de abril a junho de 2018 com a 
participação de 369 profissionais da enfermagem. Aprovado pelo comitê de ética da Universidade 
Federal de Goiás, sob o parecer 2448216. O estudo foi dividido em seis etapas: 1) Autorização da 
adaptação da escala de Mira et al. (2015); 2) Estudo das temáticas crenças, segurança do paciente 
e treinamentos 3) Adaptação semântica e de conteúdo; 4) Reunião de consenso; 5) Pré-teste; 6) 
Avaliação de confiabilidade interna. Resultados: A Escala de Crenças no Sistema de Treinamentos 
de Mira et al. (2015) foi adaptada para a temática segurança do paciente sendo realizadas mudanças 
de termos nos itens. A escala foi avaliada por três especialistas, enfermeiras e com experiência em 
pesquisas nas temáticas. Em reunião de consenso, foram excluídos dois itens relacionados à 
promoção e carreira profissional. O pré-teste foi aplicado para oito profissionais da enfermagem 
que revelaram compreensão dos itens da escala. Por fim, a escala ficou composta de 30 itens 
distribuídos em três fatores. A confiabilidade interna foi expressa pelo Alpha de Cronbach e Mc 
Donald superior a 0,86. Conclusão: Os resultados encontrados indicam a Escala como ideal para 
diagnosticar as crenças da enfermagem nos treinamentos sobre segurança dos pacientes 
contribuindo para a melhoria do processo educativo no hospital. A confiabilidade foi considerada 
aceitável e propriedades psicométricas satisfatórias. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Estudos de Validação.  
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Freitas IA, Borges- Andrade JE. Construção e validação de escala de crenças sobre o sistema 
treinamento. Estudos de Psicologia. 2004; (9): 479-488. 
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1 Enfermeira, mestranda pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
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2 Enfermeira, doutora, Professora associada da Universidade Feral de Goiás. E-mail: 
analuciaqueiroz@uol.com.br 
3 Enfermeira, doutora, Professora adjunta da Universidade Feral de Goiás. E-mail: triciatavaress@gmail.com 
4 Enfermeira, doutoranda pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás. E-mail: cc-teixeira@hotmail.com 
5 Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás. E-mail: roby_inter@hotmail.com 
6 Enfermeira, doutoranda pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás. E-mail: enfeadrielle@gmail.com  
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Trabalho 37 – MAPEAMENTO DE PROCESSOS DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá1, Sabrina Telma Martins2, Valéria Bertonha Machado3, Elen 
de Souza Veríssimo4, Sarah Caroline Ferreira Santos4 

 

Introdução: O mapeamento de processos consiste em ação inerente ao controle e 
acompanhamento das atividades organizacionais e visa ampliar o alcance de metas institucionais1. 
Para os Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) configura importante ferramenta para a melhoria 
contínua do processo de trabalho. Objetivo: Relatar a experiência de alunos, docentes e 
profissionais de saúde no mapeamento de processos do NSP de um hospital universitário da região 
Centro Oeste. Método: Trata-se de relato de experiência, vivenciada em dezembro/2018 e 
janeiro/2019, fruto de projeto de extensão universitária, após demanda institucional. A primeira 
etapa da experiência consistiu na identificação, análise e desenho dos processos de trabalho, leitura 
crítica do regimento do NSP e discussão setorial. O material produzido está em fase de discussão e 
validação junto ao colegiado institucional. A discussão do mapa de processos está sendo guiada por 
sessões de Brainstorming, a fim de ampliar o processo de análise das atividades e identificar 
convergência de atividades com os setores de vigilância epidemiológica e de controle de infecção 
associada à saúde. Resultados: Para a representação gráfica dos processos do NSP, produziu-se uma 
notação baseada no Business Process Modeling and Notation, dividindo as atividades em proativas, 
reativas e àquelas que possuem intersecção nas duas abordagens. A experiência permitiu evidenciar 
ações redundantes no regimento, necessidade de inserir atividades ainda não contempladas, 
ampliou a compreensão das competências relacionadas ao NSP e promoveu ambiente para 
desenvolver autonomia e olhar crítico frente à gestão de riscos. Conclusão: O trabalho grupal 
permitiu aproximar academia e serviço, melhorou o processo de comunicação e fortaleceu a relação 
de trabalho. A gestão de processos é atividade necessária para garantir que os NSP atinjam seus 
objetivos e mantenham-se eficazes, respondendo às necessidades atuais da gestão de riscos e 
ampliando a capacidade de melhorar o processo de trabalho rumo à excelência do cuidado. 
 
Descritores: Gestão de Riscos; Segurança do Paciente; Melhoria da Qualidade. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências:  
1. Kern AE. Gestão por processos: pequenas estratégias com grandes resultados. In: Feldman LB 
(Org.). Gestão de Risco e Segurança Hospitalar. 2ª ed. São Paulo: Martinari, 2008. p.295-307. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Doutora. Professora Adjunta da Universidade de Brasília. E-mail: paranagua@unb.br  
2 Enfermeira. Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Universitário de Brasília. 
3 Enfermeira. Doutora. Professora Associada da Universidade de Brasília. 
4 Graduanda em Enfermagem da Universidade de Brasília. Integrante do Laboratório de Estudos em 
Gestão dos Serviços de Saúde – LABGEST. 
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Trabalho 38 – OCORRÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS REGISTRADAS EM 
SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES 
 
Thiana Sebben Pasa1, Tânia Bosi de Souza Magnago2, Roosi Eloiza Bolzan Zanon3, Noeli Terezinha 
Landerdahl4, Elisa Gomes Nazário5, Magda Rosane da Costa6 

 

Introdução: Quedas são incidentes com alta incidência em hospitais1. Podem ser desencadeadas 
por diversos fatores e gerar consequências como: danos, aumento do tempo de internação e 
custos assistenciais2. A identificação desta ocorrência é essencial para o planejamento de medidas 
que as previnam. Objetivo: Identificar a ocorrência de quedas em pacientes hospitalizados 
registradas em sistema de notificação em um hospital de ensino do Rio Grande do Sul. Método: 
Para a obtenção dos dados utilizaram-se os registros do sistema de notificação do referido 
hospital, desde o ano de implantação, 2014, a 2018. Resultados: Constatou-se o registro de 210 
quedas no período pesquisado. Entre os anos de 2014 e 2017 observou-se aumento progressivo 
de quedas registradas no sistema, com diminuição no ano de 2018. O aumento de notificações 
nos três primeiros anos pode estar relacionado à divulgação e estimulo às notificações no sistema 
e a cultura de segurança da instituição. Já a diminuição, em 2018, pode estar associada à 
implantação do Protocolo de Prevenção de Quedas institucional e às diversas ações 
implementadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente. Conclusão: A identificação da ocorrência 
de quedas atenta para a gravidade deste incidente e para a necessidade de planejar e executar 
ações de prevenção. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Acidentes por Quedas; Sistema de Registros. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Tucker SJ, Bieber PL, Attlesey-Pries JM, Olson ME, Dierkhising RA. Outcomes and Challenges 
in Implementing Hourly Rounds to Reduce Falls in Orthopedic Units. Worldviews Evid Based 
Nurs. [Internet]. 2012 [Access Nov 5, 2015];15:18-29. Available from: 
http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1416787.2011.00227.x?r3_referer=wol&traki 
ng_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_eferrer=onlinelibrary.wiley.com&purc
has e_site_ license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER  
2. Costa SGRF, Monteiro DR, Hemesath MP, Almeida MA. Caracterização das quedas do leito 
sofridas por pacientes internados em um hospital universitário. Rev Gaúcha Enferm. [Internet]. 
Dez. 2011 [Acesso 10 out 2016];32(4):676-81. Disponível em: http://www.scielo. 
Br/pdf/rgenf/v32n4/v32n4a06 
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1 Enfermeira Assistencial na Unidade de Cirurgia Geral e membro do Núcleo de Segurança do 
Paciente do Hospital Universitário de Santa Maria – HUSM/EBSERH. Mestre em Enfermagem pela 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Membro da REBRAENSP Polo Rio Grande do Sul – 
Núcleo Santa Maria. E-mail: thianasp@hotmail.com 
2 Enfermeira Professora Doutora no Departamento de Enfermagem da UFSM. Doutora em Enfermagem pela 
Escola de Enfermagem Anna Nery – UFRJ. Membro da REBRAENSP Polo Rio Grande do Sul – Núcleo Santa 
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3 Enfermeira no Núcleo de Segurança do Paciente do HUSM/EBSERH. Especialista em Educação Profissional 
na área da Saúde - FIOCRUZ. Mestranda em Enfermagem na UFSM. Membro da REBRAENSP Polo Rio Grande 
do Sul – Núcleo Santa Maria. E-mail: roosi.zanon@gmail.com 
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Trabalho 39 – MAPEAMENTO DE PROCESSOS DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO 
RELACIONADO A SAÚDE DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Valéria Bertonha Machado1, Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá2, Isabela Pereira Rodrigues3, 
Gardênia Lustosa de Lucena4, Larissa Mendes Jorge5, Denise Galvão Sampaio6 

 

Introdução: Mapeamento de processos é uma técnica utilizada para entender de forma clara e 
simples como uma unidade opera, representando cada passo de operação. A compreensão e 
documentação é fundamental para melhoria da qualidade e da confiabilidade1. Objetivo: Relatar a 
experiência de alunos, docentes e profissionais de saúde no mapeamento de processos da comissão 
de controle de infecção relacionado a saúde (CCIRS) de um hospital universitário da região Centro 
Oeste. Método: Trata-se de relato de experiência, vivenciada em dezembro/2018 e janeiro/2019, 
decorrente de projeto de extensão universitária. A primeira etapa da experiência consistiu na 
identificação, análise e desenho dos processos de trabalho, leitura crítica do regimento do CCIRS e 
discussão setorial. O material produzido está em fase de discussão e validação junto ao colegiado 
institucional. A discussão do mapa de processos está sendo guiada por sessões de Brainstorming, 
para ampliar o processo de análise das atividades e identificar convergência de atividades com os 
setores de núcleo de segurança e vigilância epidemiológica. Resultados: Para compreender o fluxo 
do processo e como as etapas se relacionam entre si utilizou-se Business Process Modeling and 
Notation produzindo a representação gráfica de fácil compreensão. Os processos foram mapeados 
e utilizou-se cores para maior visibilidade e compreensão, foram grafados em vermelho os 
qualificados como muito pouco aplicáveis, laranja pouco aplicável e verde aplicável. A vivência 
possibilitou identificar redundâncias nos regimentos institucionais; dar visibilidade às ações dos 
alunos; compreender e se engajarem no processo de trabalho; integração serviço/academia; 
reconhecimento, ampliação do olhar crítico; desenvolvimento de autonomia / pensamento crítico 
reflexivo. Conclusão: A experiência demostrou que é possível com a gestão de processos integrar a 
equipe, interagir com as diferentes atividades realizadas na instituição, inteirar-se da gestão do 
conhecimento, da cultural organizacional visando melhorar a assistência em busca da melhoria 
continua da qualidade. 
 
Descritores: Gestão Hospitalar; Controle de Qualidade; Cultura Organizacional. 
 
Eixo: Organizações.  
 
Referências: 
1. Marona A, Souza RA, Montes FC. Description of the quality indicators defined in the National 
Reference Laboratory in Tuberculosis of CRPHF/Ensp/Fiocruz by means of the process mapping 
methodology. J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 53, n. 3, p. 165-176, jun. 2017. 
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3 Enfermeira. Comissão de Controle de Infecção Relacionado á Assistência à Saúde do Hospital 
Universitário de Brasília. 
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6 Acadêmica de Enfermagem. Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB). 
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Trabalho 40 – ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
OBSTÉTRICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Alari Furlan de Jesus1, Giovanna Lopes de Souza2, Isabela Shumaher Frutuoso3, Maria Regina Jabur4 

Introdução: O acolhimento com classificação de risco em obstetrícia é um uma ferramenta de apoio 
a decisão clínica que tem como propósito a pronta identificação da paciente crítica ou mais grave, 
permitindo o atendimento rápido e seguro, baseado em evidências científicas existentes, 
subsidiando e orientando uma análise sucinta e sistematizada, que possibilita identificar situações 
que ameaçam a vida, garantindo a segurança do paciente1. Objetivo: Descrever a experiência 
relacionada à elaboração do protocolo de acolhimento com avaliação e classificação de risco em 
Obstetrícia em um Hospital Especializado de Ensino do Interior de São Paulo. Método: Realizado 
levantamento bibliográfico e descrito o protocolo de acordo com o manual de acolhimento e 
classificação de risco em obstetrícia de 2014 do Ministério da Saúde. Resultados: Na elaboração do 
protocolo foi definido que a classificação deve ser feita de acordo com cores sendo o vermelho 
prioridade máxima, atendimento imediato, o segundo laranja, muito urgente sendo atendimento 
até 30 minutos, o terceiro amarelo, sendo atendimento até 60 minutos, o quarto verde sendo pouco 
urgente, com atendimento até 120 minutos e por fim o quinto azul prioridade não urgente com 
atendimento até 240 minutos. Após a elaboração, o protocolo foi validado pela diretoria clínica, 
toda equipe foi treinada e houve a implantação deste. Conclusão: A elaboração do protocolo de 
acolhimento com classificação de risco em obstetrícia é uma estratégia que auxilia na pronta 
identificação do paciente crítico ou grave, permitindo atendimento com resolutividade, em tempo 
adequado para cada caso, evitando desfechos desfavoráveis e assim contribuindo para a segurança 
do paciente. 

Descritores: Segurança do Paciente; Classificação de Risco; Obstetrícia. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2014. 
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Trabalho 41 – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DIGITAL SOBRE 
SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SONDA ENTERAL  
 

Geovana Cristina Teso da Silva1, Marta Cristiane Alvez Pereira2, Cibele Cirino da Silva3, Aline de Melo 
Castro4, Bruna Carolina Corrêa5 

 
Introdução: As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são reconhecidas como 
ferramentas que estimulam o senso crítico, a reflexão e a autonomia na formação profissional em 
enfermagem¹, enquanto estratégia para fortalecimento da cultura de qualidade e segurança, 
visando à prevenção de incidentes relacionados à administração de medicamentos por sonda 
enteral. Objetivo: Desenvolver e avaliar uma tecnologia digital sobre administração de 
medicamentos por sonda enteral para educação profissional de nível técnico em Enfermagem. 
Método: Este estudo retrata uma pesquisa de desenvolvimento ou Design-Based Research (DBR). 
A tecnologia educacional foi desenvolvida em três etapas: 1) Planejamento; 2) Desenvolvimento e 
3) Avaliação. Na Etapa 1, o planejamento contempla a caracterização do público-alvo, definição 
da temática e dos objetivos a serem alcançados. A Etapa 2 corresponde ao desenvolvimento da 
Tecnologia Educacional utilizando a metodologia WebQuest (Introdução, Tarefa, Processo, 
Avaliação, Conclusão e Créditos). Na Etapa 3 foi realizada a avaliação da tecnologia educacional 
digital por cinco profissionais da área de Informática e cinco enfermeiros docentes, mediante 
aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo CAAE: 91003218.2.0000.5393). 
Resultados: Os resultados evidenciaram a relevância do domínio dos atributos próprios da 
WebQuest, visando a superação dos desafios relacionados ao desenvolvimento do pensamento 
crítico e aplicação de conhecimentos na solução de problemas vivenciados na busca por maior 
qualidade e segurança na assistência ao paciente, compatíveis com a exigências de ampliação do 
uso de tecnologias educacionais digitais inovadoras na formação profissional em enfermagem². 
Conclusão: O estudo realizado teve como enfoque a melhoria da qualidade do ensino para 
estudantes do nível técnico em enfermagem. Constatou-se que ao final da pesquisa todos os 
objetivos, geral e específicos, foram alcançados. Através do desenvolvimento de uma WebQuest 
sobre “Segurança na administração de medicamentos por sonda enteral”, sendo possível 
contribuir na capacitação e formação de futuros profissionais da enfermagem.  
 
Descritores: Enfermagem; Tecnologia Educacional; Medicamentos. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
1. Costa PB et al. Fluência digital e uso de AVA: caracterização de alunos de enfermagem. Rev.Esc. 
Enf. USP, v 45, n. Esp., p.1589-94, 2011.  
2. Czerwinski GPV, Cogo ALP. Webquest e blog como estratégias educativas em saúde escolar. Rev 
Gaúcha Enferm, 39, e2017-0054, 2018.  
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2 Enfermeira. Professora Doutora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.  
3 Enfermeira. Pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional de Tecnologia e 
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Trabalho 42 – AVALIAÇÃO DO RESULTADO DE ENFERMAGEM AMBIENTE DE CUIDADO À SAÚDE 
SEGURO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS COM ALTO RISCO DE QUEDAS  
 
Melissa de Freitas Luzia1, Isabella Duarte Vidor2, Franciele Moreira Barbosa3, Ana Carolina Fioravanti 
Eilert da Silva4, Amália de Fátima Lucena5 

 
Introdução: As quedas representam um dos principais incidentes de segurança nas instituições de 
saúde. O paciente ao ser hospitalizado se depara com um ambiente desconhecido e não familiar. 
Fatores de risco ambientais podem ser controlados reduzindo a probabilidade de ocorrência de 
eventos que comprometem a segurança do paciente como as quedas. Objetivo: Avaliar as 
condições do ambiente de pacientes hospitalizados com alto risco de quedas por meio de 
indicadores do Resultado de Enfermagem NOC Ambiente de Cuidados a Saúde Seguro (1934)1,2. 
Método: Estudo longitudinal, prospectivo realizado em um hospital universitário. A amostra se 
constituiu de 68 pacientes adultos, com alto risco de queda (Morse Fall Scale ≥ 45 pontos), 
internados em unidades clínicas e cirúrgicas. Foram realizadas três avaliações com intervalo de 24hs. 
Seis indicadores do RE Ambiente de Cuidado à Saúde Seguro (1934) com suporte das definições 
conceituais e operacionais foram aplicados. O estudo foi aprovado pelo CEP da instituição/170279. 
Resultados: A avaliação do RE Ambiente de Cuidado à Saúde Seguro (1934)² apontou para um 
ambiente moderadamente a totalmente adequado com média das três avaliações de 4,44±0,04. 
Não se observou melhora entre os dias (p=0,337). O indicador Fornecimento de iluminação 
apresentou as melhores médias (4,97±0,04), ou seja, totalmente adequado e Cama em posição 
baixa, guardas elevadas e rodas travadas, a pontuação mais baixa (3,62±0,11), ou seja, 
moderadamente adequado. Conclusão: Garantir um ambiente seguro para os pacientes pode 
contribuir para a redução do risco de quedas de pacientes hospitalizados.  
 
Descritores: Acidentes por Quedas; Avaliação de Resultados (Cuidados de Saúde); Segurança do 
Paciente.  
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Luzia MF, Argenta C, Almeida MA, Lucena AF. Conceptual definitions of indicators for the nursing 
outcome “Knowledge: Fall Prevention”. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(2):431-9. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0686. 
2. Moorhead S, Johnson M, Maas M, Swanson E. Classificação dos Resultados de Enfermagem: 
Mensuração dos resultados em saúde. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2016.  
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Sul (UFRGS). 
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Trabalho 43 – CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE ENTRE OS TRABALHADORES DE 
ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL DO RIO GRANDE DO SUL 
 
Deysi Heck Fernandes1, Paulo Antônio Barros Oliveira2 

 
Introdução: A segurança do paciente tornou-se prioridade para as instituições de saúde, sendo 
definida como redução a um mínimo aceitável, de risco de dano desnecessário associado ao cuidado 
prestado no ambiente hospitalar1. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a cultura 
de segurança entre os trabalhadores de enfermagem em um hospital do RS, utilizando o 
Questionário de Atitudes de Segurança (Safety Attitudes Questionnaire)2. Método: O instrumento 
é separado pela primeira parte, composto de 36 perguntas, e na segunda parte por dados do 
participante, relativos ao sexo, categoria profissional, turno de trabalho, tempo e unidade de 
atuação. O Projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição estudada através do 
parecer favorável nº 2.026.557. Resultados: Trata-se de uma pesquisa transversal descritiva, onde 
56 trabalhadores responderam o questionário no segundo semestre de 2017, sendo considerado 
escore positivo aquele com valor ≥ a 75 pontos. Em relação ao sexo, houve predomínio do feminino 
(54,8%), masculino (45,2%). Os técnicos de enfermagem constituíram maior número de 
respondentes (42), em relação aos enfermeiros (12); metade dos participantes trabalha na 
instituição entre 3 a 4 anos. Entre os domínios avaliados os escores com melhor pontuação foram: 
Satisfação no trabalho (87,3%), condições no trabalho (81,2%) e clima de trabalho em equipe 
(76,3%), já os demais escores: clima de segurança (74,5%), percepção de estresse (62,8%), 
percepção da gerência (67,3%), não atingiram os valores considerados positivos para cultura de 
segurança, o escore total foi de 73,6%. Conclusão: Os resultados demonstram fragilidade em três 
dos seis domínios do questionário, apontando a necessidade de planejamento e desenvolvimento 
de ações voltadas para a cultura de segurança do paciente. 
 
Descritores: Cultura de Segurança; Equipe de Enfermagem; Serviço Hospitalar. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Carvalho REFL. Adaptação transcultural do Safety Attitudes Questionnaire para o Brasil – 
Questionário de Atitudes de Segurança [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto; 2011. 143 p. 
2. Carvalho REFL, Cassiani SHB. Questionário de Atitudes de Segurança: adaptação transcultural do 
Safety Attitudes Questionnaire – Short Form 2006 para o Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem. v.20, 
n.3, 2012. 
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Trabalho 44 – IMPLANTAÇÃO DO SCORE DE PEWS NO TIME DE RESPOSTA RÁPIDA COMO 
FERRAMENTA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Giovanna Lopes de Souza1, Isabela Shumaher Frutuoso2, Alari Furlan de Jesus3, Isabella Nascimbeni 
Matos4 

 
Introdução: A mortalidade hospitalar dos pacientes ressuscitados com sucesso após uma parada 
cardiorrespiratória (PCR) varia entre 74 e 80%, baseado em dados multicêntricos.1 Objetivo: Validar 
o score de PEWS (Pediatric Early Warning Score) e implantar no protocolo do Time de Resposta 
Rápida (TRR) de um hospital de ensino do interior do estado de São Paulo como ferramenta de 
avaliação da deterioração clínica em crianças. Método: Realizado levantamento bibliográfico e 
optado pela escala de Pews por ser objetiva e estruturada, prática e fácil de usar que visa identificar 
precocemente ao menor sinal de deterioração clínica da criança internada. Esse score é baseado na 
monitorização de parâmetros fisiológicos como preocupação com o paciente, frequência 
respiratória, oxigênio terapia, frequência cardíaca e nível de consciência. Após foi descrito o 
protocolo do TRR e iniciado projeto piloto nas unidades de internação pediátrica, com a realização 
de treinamento das equipes. Foi realizado acionamento do TRR para dez pacientes. Sendo nove em 
código amarelo (sinais clínicos de deterioração com score de 4, 5 e 6) e um em código azul (paciente 
em PCR). Resultados: Desses, 40% foram encaminhados para o pronto atendimento, 30% 
permaneceram no quarto e 30% foram encaminhados para UTI. Todos os atendimentos foram 
dentro do tempo acordado, sendo menor ou igual a 05 minutos em casos de parada 
cardiorrespiratória (código azul) e menor ou igual 15 minutos em outros sinais clínicos de 
deterioração. E por fim ao avaliar a mortalidade, onde não tivemos nenhuma ocorrência. Após a 
implantação nas unidades piloto o próximo passo é expandir para outras unidades pediátricas e 
inserir ao sistema informatizado utilizado no hospital. Conclusão: Após utilização do PEWS podemos 
identificar precocemente a piora clínica das crianças, evitar PCR fora dos setores críticos, transmitir 
informações adequadamente e subsidiar nas tomadas de decisões, tornando-se uma ferramenta 
eficaz de segurança do paciente.   
 
Descritores: Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem; Pediatria. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Gonçalves PD, Polessi JA, Bass LM, Santos GP, Yokota PK et al. Redução de paradas 
cardiorrespiratórias por times de resposta rápida. Einstein. 2012; out (4):442-8. 
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Trabalho 45 – IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA EM PROTNO 
ATENDIMENTO 
 
Jocimara Aparecida das Neves Pereira¹, Keila Hellen de Melo Alves², Maria de Lourdes Bertho², 
Mileide Morais Pena³, Ana Luiza Ferreira Meres4 
 
Introdução: Os Sistemas de Classificação de Pacientes permitem obter medidas acuradas das 
necessidades de cuidado dos pacientes e da carga de trabalho da equipe de enfermagem. Esses 
dados podem ser utilizados para o planejamento qualitativo e quantitativo de recursos humanos e 
materiais, necessários para garantir uma assistência de enfermagem segura1. Nos últimos três anos 
o perfil dos pacientes atendidos na unidade de Pronto Atendimento tem se modificado, tornando 
necessária sua estratificação para melhor organização e planejamento da assistência. Objetivo: 
Conhecer o perfil dos pacientes de um Pronto Atendimento de um hospital terciário universitário 
de grande porte no interior de São Paulo. Método: Relato de experiência da utilização de um 
sistema classificatório do grau de dependência dos cuidados de enfermagem de Montezeli2 para 
conhecimento do perfil dos pacientes, planejamento da assistência e acompanhamento de 
resultados. Resultados: Os enfermeiros foram capacitados para utilização do instrumento, a 
implantação ocorreu no período de setembro 2018 a janeiro de 2019. O instrumento foi aplicado a 
um grupo de pacientes atendidos na sala de observação e emergência, inseridos nos protocolos 
institucionais e aqueles com avaliação de especialidades solicitada no primeiro atendimento e 
internados. Conclusão: A aplicação do instrumento permitiu conhecer o perfil dos pacientes da 
unidade e planejar/reestruturar o atendimento. Infere-se um desvio das funções emergenciais da 
equipe de enfermagem para assistir os clientes internados ou em observação. Com base nesses 
resultados, a utilização do instrumento será ampliada aos demais grupos de pacientes. 
 
Descritores: Avaliação em Enfermagem; Emergência; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Silva KS, Echer IC, Magalhães AMM. Grau de dependência dos pacientes em relação à equipe de 
enfermagem: uma ferramenta de gestão. Esc Anna Nery. 2016;20(3):e20160060.  
2. Montezeli JH, Lopes AA. Implantação de um sistema classificatório do grau de dependência dos 
cuidados de enfermagem em um serviço de emergência. Cogitare Enferm. 2006; 11(3):239-44. 
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Trabalho 46 – OS DESAFIOS NA PREVENÇÃO DE QUEDAS E SEUS PROTOCOLOS EM AMBIENTE 
PSIQUIÁTRICO 
 
Carine Cristina dos Santos Baggio1, Luciane Almeida2, Adão Reginaldo dos Santos3 

 

Introdução: A segurança do paciente, vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo 
desde 1999, primeiramente com o livro “Errar é Humano”, e em seguida surgem as seis metas 
internacionais para a segurança do paciente, sendo a sexta meta, reduzir o risco de lesões 
decorrentes de quedas. Os acidentes por quedas ainda são os maiores desafios para as instituições 
hospitalares. Em psiquiatria, o risco de quedas é potencializado, devido as suas particularidades, 
como o uso de psicotrópicos, tornando-se assim desafiador a implantação de protocolos de 
segurança. Objetivo: Tem como objetivo principal levantar a bibliografia existente sobre o tema, 
elencando entre os instrumentos existentes, o que melhor corresponde a aplicação na prática nesse 
contexto. Método: Optou-se por uma revisão integrativa, a fim de identificar a bibliografia existente 
sobre os riscos de queda em pacientes psiquiátricos em uma base de dados, com uma abordagem 
qualitativa. Resultados: A pesquisa resultou na descoberta de cinco instrumentos para avaliação de 
risco de queda sendo eles o de Score de Innes (1985), Escala de Quedas de Morse (1989), Score de 
Schmid (1990), índice de Downton (1996) e a avaliação do risco de Stratify (1997). Conclusão: 
Conslui-se que a Escala de Morse, apresenta melhor aplicabilidade em ambiente hospitalar e que 
apesar da notável demanda devido suas particularidades, não existe até o momento uma escala 
específica para a atuação na prevenção de quedas dentro do hospital psiquiátrico. Sendo assim 
necessária a elaboração de pesquisas práticas baseadas em evidência para a implementação de um 
protocolo correspondente as necessidades do ambiente de uma instituição psiquiátrica. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Escala de Morse; Psiquiatria. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Costa - Dias MJM, Ferreira PL. Escalas de avaliação de risco de quedas. Rev. Enf. Ref. N º 2 vol. IV; 
Portugal; 2014. 
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Trabalho 47 – DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE QUEDAS EM PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DE UM 
HOSPITAL TERCIÁRIO: ESTUDO PRELIMINAR 
 
Maria Carolina Oliveira Maciel¹, Amanda da Silva Pestana², Haline Maria Velho Burin³, João 
Etchichury Soares4, Henrique Dias Pereira dos Santos5, Janete de Souza Urbanetto6 
 
Introdução: A medição de eventos adversos é necessária para assegurar a segurança do paciente, 
mas os atuais métodos de detecção são imprecisos. O advento dos registros eletrônicos de saúde e 
o desenvolvimento de métodos automatizados para classificação de dados narrativos eletrônicos, 
como o processamento de linguagem natural, oferece uma oportunidade para identificar métodos 
automáticos. Objetivo: Determinar a precisão de métodos automatizados de aprendizagem de 
máquina para a detecção do evento adverso queda e palavras relacionadas nos prontuários 
eletrônicos. Método: Estudo de coorte retrospectivo. Realizado em um hospital de Porto Alegre. A 
população foi composta por 1971 notificações e 2698 evoluções de pacientes que tiveram queda 
nos anos de 2012 a 2017. A amostra foi composta por 912 anotações (notificações e evoluções). 
Análise de dados foi realizada com o aprendizado de máquina para investigar a associação entre as 
palavras-chaves das evoluções e as quedas analisadas. Também foi utilizado a análise da capacidade 
de predição por meio da Curva ROC. Considerações bioéticas: O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição (CAEE: 71571717.7.0000.5530). Resultados: A aprendizagem de 
máquina ocorreu com quantitativo diferente de palavras para verificar a melhor performance. Foi 
testado de 100 a 2.000 palavras (com incremento de 100 em 100 palavras). O melhor resultado foi 
com 1600 palavras. Treinamos o aprendizado com o algoritmo Random Forest. O desempenho 
médio, obtido na área sob a curva ROC foi de 0,91 ±0,04. Conclusão: Os resultados até o momento 
indicam uma boa performance na identificação automática de queda. No entanto, o número de 
palavras para a identificação da queda ainda é elevada indicando a necessidade de um 
aprofundamento na investigação e no aprendizado de máquina para que se tenha uma melhor 
sensibilidade e especificidade na detecção de quedas em prontuários eletrônicos. 
 
Descritores: Inteligência Artificial; Segurança do Paciente; Incidente Queda. 
 
Eixo: Organizações. 
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Trabalho 48 – USO DE CHECK LIST COMO FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA 
ASSISTÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Mariana de Carvalho Oliveira Coelho da Paz Berg1, Amauri dos Santos Araujo2, Maria Elizabete 
Rodrigues Viana3, Patrícia de Carvalho Nagliate4, Nathália Medeiros Martins5 
 
Introdução: Na atualidade, o desenvolvimento de instrumentos que permitem avaliar as 
percepções dos profissionais sobre questões relativas à segurança tem fortalecido o processo de 
trabalho e de segurança, principalmente nos estabelecimentos de saúde1. A avaliação do cuidado 
configura-se em identificar e promover melhorias na assistência partindo do entendimento de que 
cuidado de qualidade é construído a partir de processos bem desenhados e implementados2. 
Objetivo: Apresentar a experiência na aplicação de instrumento de monitoramento de recursos 
físico, material e humano em unidades de Atenção Primária á Saúde. Método: Trata-se de um relato 
de experiência realizado a partir da aplicação de Check List elaborado para realização de visitas de 
monitoramento da Rede de Urgência e Emergência nas Unidades de Saúde no Município de 
Maceió/AL. O uso do Check List permeou um seguimento em quatro dimensões: a) Atendimento de 
Urgência e Acolhimento com Classificação de Risco na Atenção Primária; b) Disponibilidade e 
manuseio de kit de urgência a unidade;  c) Multiplicadores de re/conhecimento sobre urgência 
básica; d) Registro de atendimento de urgência no E-sus e/ou Prontuário Eletrônico do Cidadão. 
Resultados: A partir da realização do monitoramento, observa-se dificuldade/s de implementação 
de atendimento com classificação de risco, bem como dos registros em prontuários. Desse modo, o 
monitoramento intensifica a necessidade de implementação da qualificação profissional sobre as 
urgências básicas trabalhadas no caderno de atenção e acolhimento à urgência na Atenção Primária, 
volume II. Contudo, nota-se que a ausência de uma estrutura organizacional fragiliza o cuidado e a 
segurança do paciente. Conclusão: Portanto, evidencia-se, que a assistência prestada deve ser 
baseada na capacidade disponível de estrutura e recursos necessários para resolubilidade, com 
priorização e avaliação dos critérios de risco, organizando a assistência por listas de prioridade e 
garantindo o cuidado com qualidade à população. 
 
Descritores: Acolhimento; Segurança do Paciente; Atenção Primária. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Lee WC, Wung HY, Liao HH, Lo CM, Chang FL, Wang PC, et al. Hospital safety culture in Taiwan: a 
nationwide survey using Chinese version safety attitude questionnaire. BMC Health Serv Res 2010; 
10(234).  
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of-hours primary care setting.  BMC Health Services Research, inclusive and trusted 2017, 17(36).  
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1 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo PPGENF/UFAL - Supervisora Técnica na Gerência de Atenção a 
Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL. E-mail: mccpnabuco@hotmail.com 
2 Enfermeiro. Especialista em Cuidados Pré-natais pela UNIFESP. Supervisor Técnico na Gerência de Atenção 
a Urgência e Emergência – Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/AL. 
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4 Enfermeira. Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora Adjunta na Universidade 
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Trabalho 49 – RELATO DE EXPERIÊNCIA: NEVER EVENT EM CENTRO CIRÚRGICO - CIRURGIA EM 
LATERALIDADE ERRADA 
 
Patrícia Trindade Benites1, Maria de Fátima Meinberg Cheade2, Carla Moreira Lorentz Higa3 
 
Introdução: Ambientes cirúrgicos são considerados de alto risco para a ocorrência de eventos 
adversos, devido às diversas ações multiprofissionais desenvolvidas e atividades complexas em que 
o paciente é altamente dependente dos profissionais1. Objetivo: Relatar a experiência na condução 
e investigação realizada pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) de um evento adverso ocorrido 
em um hospital de ensino, erro da lateralidade da cirurgia. Método: Relato de experiência na 
investigação de um never event ocorrido em um hospital escola em Campo Grande. Notificado, via 
sistema intra-hospitalar, a equipe do NSP sobre o evento adverso. A equipe do NSP conduziu a 
análise do processo de trabalho com a investigação seguindo o Protocolo de Londres. Resultados: 
O Protocolo de Londres foi aplicado com propósito de identificar e compreender os fatores 
contribuintes que levaram ao evento adverso. A finalidade do protocolo é garantir uma investigação 
exaustiva e pensativa e análise de um incidente, indo além da identificação mais comum de falhas 
e culpa. Os elementos constatados foram relacionados ao paciente, à tarefa, à equipe, ao ambiente 
e à organização. Eventos adversos (EA) acontecem frequentemente no ambiente hospitalar, 
principalmente em ambientes cirúrgicos e representam um alto risco para segurança do paciente. 
Estas falhas podem diminuir através do treinamento da equipe e uso do check list de cirurgia segura. 
Conclusão: O esclarecimento para as equipes de saúde sobre segurança do paciente pode evitar 
novos EA, pois a partir do reconhecimento do erro, é possível mitigar os riscos através de 
ferramentas e envolvimento da equipe multiprofissional. A condução da investigação de um evento 
adverso proporciona um estudo detalhado dos processos de trabalho que pode contribuir para 
reestruturar as atividades desenvolvidas pelas equipes, trazendo melhorias continuas para os 
pacientes, profissionais e instituição de saúde.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Eventos Adversos; Centro Cirúrgico. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Gestão de Riscos e Investigação de Eventos 
Adversos Relacionados à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa; 2017. 
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1 Enfermeira, Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (Mestrado Acadêmico) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Enfermeira do NSP/HUMAP/EBSERH/UFMS. E-mail: 
patrícia.trindade.benites@gmail.com 
2 Enfermeira, Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem – Mestrado 
Acadêmico/UFMS. Gerente de Ensino e Pesquisa do HUMAP/EBSERH/UFMS. 
3 Enfermeira, Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (Mestrado Acadêmico) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Coordenadora de enfermagem do setor de 
UTIN/HUMAP/EBSERH/UFMS. 
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Trabalho 50 – RELATO DE EXPERIÊNCIA: EVENTO ADVERSO COM USO DE MEDICAMENTO EM 
NEONATOLOGIA 
 
Patrícia Trindade Benites1, Maria de Fátima Meinberg Cheade2, Carla Moreira Lorentz Higa3, Leilane 
Souza Prado Tair4, Rosângela da Silva Campos5, Flávia Rosana Rodrigues Siqueira6 

 
Introdução: Este relato é produto da experiência de enfermeiras que trabalham em um Hospital 
Escola e compõem o Núcleo de Segurança do Paciente. A atenção em saúde a pacientes pediátricos 
traz elevados riscos para ocorrência de eventos adversos devido à dosagem e cuidados na 
administração de medicamentos1. Objetivo: Descrever as estratégias utilizadas pela equipe do 
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) na identificação dos fatores contribuintes para ocorrência 
de evento adverso com uso de medicamento de um Hospital escola. Método: Relato de experiência 
da investigação ocorrida sobre evento adverso com uso de medicamento em um hospital escola em 
Campo Grande. A investigação foi conduzida pela equipe do NSP seguindo o Protocolo de Londres. 
Resultados: O Protocolo de Londres foi aplicado com propósito de identificar e compreender os 
fatores contribuintes que levaram ao evento adverso. A finalidade do protocolo é garantir uma 
investigação exaustiva e pensativa e análise de um incidente, indo além da identificação mais 
comum de falhas e culpa. Os elementos constatados foram relacionados ao paciente, à tarefa, à 
equipe, ao ambiente e à organização. Conclusão: Identificar falhas relacionadas a medicamentos é 
de grande valor para a instituição de saúde, pacientes, familiares e profissionais, pois esse tipo de 
evento é frequentemente notificado pelos NSP dos serviços de saúde de todo o país, o que gera 
aumento de custos no tratamento, internação hospitalar prolongada, além de desconforto e 
impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Nesse contexto, os hospitais precisam adotar 
uma política de gerenciamento de risco com o objetivo educativo, estabelecendo as barreiras 
preventivas e reativas para mitigar o dano. Entendemos que o Protocolo de Londres é ferramenta 
facilitadora e que direciona a análise dos eventos adversos, propiciando a condução adequada para 
promoção da cultura justa. 
 
Descritores: Uso de Medicamentos; Eventos Adversos; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Boletim ISPM. Desafio global de segurança do paciente - medicação sem danos. 2018; 8(1). ISSN: 
2317-2312.   
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1 Enfermeira, Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (Mestrado Acadêmico) da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Enfermeira do NSP/HUMAP/EBSERH/UFMS. E-mail: 
patrícia.trindade.benites@gmail.com 

2 Enfermeira, Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem – Mestrado 
Acadêmico/UFMS. Gerente de Ensino e Pesquisa do HUMAP/EBSERH/UFMS. 

3 Enfermeira, Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem (Mestrado Acadêmico) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Coordenadora de enfermagem do setor de 
UTIN/HUMAP/EBSERH/UFMS. 

4 Enfermeira, Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em DIP da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul. Enfermeira do NSP/HUMAP/EBSERH/UFMS. 

5 Enfermeira, Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 
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Trabalho 51 – VERIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: NOTA PRÉVIA 
 
Lucia Marinilza Beccaria1, Paula Ferreira de Vasconcelos Hinestrosa2, Bruna Batista3 
 
Introdução: A enfermagem possui relação direta com a segurança do paciente e prevenção de 
eventos adversos por meio de notificação, contribuindo para o acompanhamento e controle das 
ocorrências e para elaboração de medidas preventivas¹. O gerenciamento de riscos e a introdução 
de protocolos gerenciados propiciam a efetividade da assistência de forma mais segura². Objetivo: 
Avaliar os protocolos gerenciados por enfermeiros: identificação do paciente, controle glicêmico, 
dupla checagem, risco de tromboembolismo venoso, risco de lesão por pressão, escala de Morse de 
acordo com a avaliação diária de segurança do paciente adulto em unidade de terapia intensiva 
(UTI). Método: Estudo descritivo, longitudinal, com abordagem quantitativa, realizado em unidades 
de terapia intensiva de um hospital de ensino. A coleta de dados será realizada por meio de dados 
do prontuário sobre protocolos gerenciados por enfermeiros, de acordo com a avaliação diária de 
segurança do paciente, no período de agosto de 2018 a julho de 2019. Foi utilizado para essa 
apresentação uma amostragem dos meses de agosto, setembro e outubro de 2018. Resultados: Por 
meio dos resultados obtidos, foi possível avaliar as não conformidades dos protocolos gerenciados 
por enfermeiros na avaliação diária para segurança do paciente. Constatou-se alto índice de não 
conformidades nos itens: Controle glicêmico, dupla checagem, risco de tromboembolismo venoso, 
em todas as 7 UTIs avaliadas. As UTIs A e C teve maior índices de não conformidade, enquanto as 
UTIs F e G apresentaram maior conformidade neste período. Conclusão: Embora esta amostra 
tenha apresentado resultados mais positivos, é necessário intervenção, por meio de plano de ação 
para que o índice chegue a 100% de conformidade, já que é um protocolo importante para 
segurança do paciente, mapeando e norteando o trabalho da equipe de enfermagem, para indicar 
caminhos e mudanças necessárias em processos de trabalho para melhorar a segurança do 
paciente. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Protocolos de Enfermagem; Hospital. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Duarte SCM, Stipp MAC, Silva MM, Oliveira FT. Eventos adversos e segurança na assistência de 
enfermagem. Rev Bras Enferm. 2015;68(1):144-54. 
2. Ribeiro BS, Silva MC. Auditoria de enfermagem e sua importância no ambiente hospitalar: uma 
revisão de literatura. Refaci. 2017;2(2):1-25. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Especializada da Faculdade de Medicina 
de Rio Preto - FAMERP.  
2 Enfermeira na UTI Geral do Hospital de Base, Especialista em Emergência e Urgência e Especialista em 
Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde. E-mail: paulinhafvasconcelos@gmail.com 
3 Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de Rio Preto – FAMERP. 
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Trabalho 52 – AUDITORIA BEIRA-LEITO DOS DISPOSITIVOS INVASIVOS EM UNIDADE DE 
INTERNAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA PROMOVER SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Samantha Vaccari Grassi Melara1, Clinton Fábio Gomes da Silva2, Andrea Cecília Rodrigues 
Mestrinari2, Susilene Rodrigues3, Luciana de Souza Jorge4, Maria Regina Lourenço Jabur5 

 
Introdução: Os dispositivos invasivos utilizados em pacientes são um risco para as Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), desta forma devem ter cuidados em sua utilização, sendo 
um indicador de qualidade da assistência, tendo em vista à segurança paciente. Objetivo: Avaliar a 
eficácia de auditoria como ferramenta para melhoria da adesão ao protocolo de cuidados na 
utilização de dispositivos. Método: Estudo quantitativo, descritivo e exploratório, realizado na 
enfermaria de internação de retaguarda da emergência, com média de permanência de dois dias. 
Nas visitas de auditoria foram avaliados os acessos venosos periféricos (AVP), cateteres venosos 
centrais (CVC), cateteres vesicais de demora (CVD), dispositivos respiratórios e equipos. 
Consideraram-se os cuidados que atendiam os quatros requisitos do protocolo institucional de 
dispositivo invasivo (validade, manutenção, identificação e proteção). As auditorias foram 
realizadas em maio a dezembro de 2018, semanalmente, pelo enfermeiro do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) junto com equipe de enfermagem do setor. A divulgação dos dados 
da auditoria interna em evento científico foi autorizada por escrito pela Direção da Instituição. 
Resultados: Considerando conforme os quatros requisitos do protocolo, em maio foram auditados 
124 AVP, destes 32% (40) estavam não conforme, 200 equipos, destes 65% (130) não conforme, 12 
CVD, destes 67% (08) não conforme, quatro AVC, destes 25%(01) não conforme. Após seis meses 
com o processo continuo de auditoria, avaliamos 220 AVP e apenas 14% (30) não conforme, 60 
equipos, e 8% (05) não conforme, dez CVD sem nenhuma não conformidade, e um CVC com 
ausência de não conformidade. No período houve melhora na adesão aos cuidados, queda na 
utilização dos dispositivos e maior preocupação com a segurança do paciente. Conclusão: Diante do 
cenário acompanhado e avaliado, podemos dizer que auditoria a beira-leito é uma ferramenta 
essencial para manter a qualidade na assistência, porém há necessidade de vigilância, supervisão e 
mudança de cultura, além de envolvimento da equipe de enfermagem com o SCIH visando às 
melhorias.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Infecção Hospitalar; Enfermaria. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária. Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança 
do Paciente em Serviços de Saúde. Brasília, ANVISA. 2015.  
2. Machado RC, Gironés P, Souza AR, Moreira RSL, Von Jakitsch CB, Branco JNR. Nursing care 
protocol for patients with a ventricular assist device. Rev Bras Enferm [Internet]. 2017;70(2):335-
41. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0363.  
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1 Enfermeira, especialista, gerente de enfermagem do Hospital de Base de São José do Rio Preto – SP. E-mail: 
samantha.melara@hospitaldebase.com.br 
2 Enfermeiros (a), especialistas, membros executores da Comissão e Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar do Hospital de Base de São José do Rio Preto – SP. 
3 Enfermeira, especialista, supervisora no Hospital de Base de São José do Rio Preto – SP. 
4 Médica, doutora, Coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Base de 
São José do Rio Preto – SP. 
5 Enfermeira, doutora, Superintendente Assistencial do Hospital de Base de São José do Rio Preto – SP. 
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Trabalho 53 – PROMOVENDO A SEGURANÇA DO PACIENTE NA DISPENSAÇÃO DE PSICOTRÓPICOS 
 
Suelen Pinto Bernardo1, Deise Cristina Grazioli2, Patrícia Santos Bopsin3, Etiane Brum Ferraz4, Joice 
dos Santos Araújo5 

 
Introdução: Os eventos adversos provenientes da administração errônea de medicamentos 
representam uma das maiores causas de danos evitáveis provocados aos pacientes.  De acordo com 
o Terceiro Desafio Global proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), “Uso Seguro de 
Medicamentos”, as falhas que contribuem para diminuição da segurança do uso dos medicamentos, 
envolvem também as etapas de prescrição, dispensação, preparação, comunicação entre a equipe, 
rótulos e embalagens semelhantes, entre outros. Buscando a melhoria da qualidade da assistência, 
as organizações necessitam criar estratégias para monitorar os processos que envolvem a segurança 
do uso dos medicamentos1. Objetivo: Descrever a experiência da equipe de enfermagem na 
implementação da dispensação de psicotrópicos através de maletas controladas em uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Método: Estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência, 
realizado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de grande porte de Porto Alegre, no 
período de junho a dezembro de 2018. Resultados: A implementação do processo de dispensação 
de psicotrópicos, por turnos e por meio de maleta com controle de lacres, permitiu maior controle 
e rastreabilidade dos medicamentos, reduzindo erros de dispensação e armazenamento, tornando 
o processo mais seguro e minimizando a probabilidade de ocorrência dos eventos adversos 
relacionados à administração de medicamentos. Conclusão: A gestão da qualidade é indispensável 
nas organizações que buscam pela excelência em seus serviços e permite o constante 
aprimoramento no desempenho dos processos que envolvam a assistência e a segurança do 
paciente. Desta forma, a utilização de mecanismos que favoreçam as práticas seguras proporciona 
maior confiabilidade para a equipe de enfermagem, como a redução de eventos adversos na 
administração de medicamentos na UTI. 

Descritores: Enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. World Health Organization. Global Patient Safety Challenge on Medication Safety. Geneva: World 
Health Organization, 2017. 
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1 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Inedi – CESUCA. E-mail: suelenotaran@gmail.com   
2 Enfermeira, mestranda do PPG Enfermagem UFCSPA, pós-graduada em terapia intensiva, especialista em 
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3 Professora do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade CESUCA. Mestre em Ciências Médicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
4 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Inedi – CESUCA. 
5 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Inedi – CESUCA. 
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Trabalho 54 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE PARA 
FORTALECER PRÁTICAS ASSISTENCIAIS SEGURAS 
 
Suzeline Ferreira¹, Daniela dos Santos Souza², Franciele Schaefer³ 
 
Introdução: A preocupação com a segurança do paciente vem crescendo entre os estabelecimentos 
de saúde e neste contexto, os profissionais de enfermagem são identificados nas instituições como 
pioneiros na divulgação da temática, buscando agregar outros profissionais de saúde para 
implementar, repensar e principalmente sustentar assistência à saúde segura e de qualidade. 
Objetivo: Este trabalho trata-se do relato de experiência, de uma instituição de saúde, gestora de 
cinco estabelecimentos (hospital, unidades de pronto atendimento, residencial terapêutico e 
residencial de longa permanência) e localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, que 
utilizou a organização da estrutura do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) com o objetivo de 
sistematizar o trabalho de diversas classes de profissionais de saúde em prol do fortalecimento da 
cultura de segurança e melhoria do atendimento prestado¹. Método: estudo descritivo do tipo 
relato de experiência. Com a reorganização do NSP, foram incorporados outros grupos de trabalho 
– Núcleo Especializado em Lesões de Pele (NELP), Grupo de Cateteres, CIHDOTT (Comissão Intra-
Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes), Grupo Pop’s e Capacitações e 
Cuidados Paliativos. Resultados: Com esta adequação conseguimos ampliar as frentes de trabalho 
simultâneas abrangendo mais processos e profissionais, além de envolver lideranças de diversas 
áreas, multiplicar a cultura de segurança entre equipe multidisciplinar, pacientes e familiares². 
Conclusão: Através do engajamento das áreas de enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social, 
hotelaria, radiologia, manutenção e farmácia, atualmente ocorre rotineiramente o fortalecimento 
de processos internos através da discussão de incidentes e eventos adversos e consequentemente 
união na busca por estratégias, dividindo responsabilidades com foco nas diretrizes e na 
sustentação de práticas seguras para uma assistência livre de danos. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Equipe de Saúde. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente 
em Serviços de Saúde – Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília: 
Anvisa, 2016. 
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). RDC Nº 36, 25 de julho de 2013. Institui ações para 
a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. 25 
jul 2013. 
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1 Enfermeira, Mestre em Educação, Coordenadora de Enfermagem. Hospital Ana Nery – Santa Cruz do 
Sul/RS. E-mail: suzeline@hananery.com.br 
2 Enfermeira, Graduada em Enfermagem, Enfermeira Assistencial.  
3 Enfermeira, Especialista em Enfermagem Hospitalista, Enfermeira Assistencial da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 
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Trabalho 55 – DIMENSIONAMENTO DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE: IMPLANTAÇÃO 
DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
 
Tamires Barradas Cavalcante1, Araceli Moreira de Martini Fontenele2, Danilo Marcelo Araujo dos 
Santos3, Tereza Rachel Gomes Alencar4, Claudean Serra Reis5, Kézia Cristina Batista dos Santos 6 

 
Introdução: A sobrecarga de trabalho e o subdimensionamento da equipe de enfermagem são 
prejudiciais à qualidade da assistência e segurança do paciente. Neste contexto, o sistema de 
classificação e pacientes (SCP) contribui seguramente no cálculo de dimensionamento de pessoal 
de enfermagem1. Objetivo: Relatar a experiência da implantação do SCP em unidades de internação 
de um Hospital Universitário. Método: Inicialmente houveram reuniões do grupo de profissionais 
de enfermagem das unidades de internação e divisão de enfermagem sobre como adotar um SCP 
na instituição para a realização do dimensionamento de enfermagem. O instrumento validado de 
escolha para utilização foi o de Fugulin et al2. Após elaboração de material educativo, os 
profissionais iniciaram a educação permanente nos seus setores sobre a importância de se conhecer 
o seu perfil de pacientes quanto ao nível de complexidade e sobre o instrumento a ser utilizado. 
Concomitante à educação, o instrumento de visita diária informatizado e utilizado para impressão 
pelas unidades foi modificado com a inclusão do instrumento, para início da coleta dos dados na 
visita de enfermagem e a consequentemente a classificação de pacientes. Essa implantação iniciou-
se em uma unidade piloto e depois se estendeu às outras unidades. Resultados: O SCP encontra-se 
implantado nas unidades de internação da instituição. Este está em processo de migração para 
outro sistema informatizado, de forma que a classificação de cada paciente seja incluída no sistema 
pelo enfermeiro de referência responsável pelo usuário o qual este presta os cuidados. Conclusões: 
As boas práticas na coleta de informações e na gestão de carga de trabalho relacionada à 
enfermagem traz benefícios para as atividades realizadas por esses profissionais e viabiliza a 
efetivação de ações voltadas para a segurança do paciente. O SCP trouxe benefícios para o 
dimensionamento adequado e para a gestão das atividades de enfermagem nas unidades de 
internação da instituição. 
 
Descritores: Administração de Recursos Humanos; Enfermagem; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Vandresen L et al. Classificação de pacientes e dimensionamento de profissionais de enfermagem: 
contribuições de uma tecnologia de gestão. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre, 39:  e2017-
0107,    2018 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-
14472018000100426&lng=en&nrm=iso>. Access on  10  Feb.  2019.  Epub Aug 02, 
2018.  http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2018.2017-0107. 
2. Santos F et al. Sistema de classificação de pacientes: proposta de complementação do 
instrumento de Fugulin et al. Rev. Latino-Am. Enfermagem,  Ribeirão Preto ,  v. 15, n. 5, p. 980-
985,  Oct.  2007.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692007000500015&lng=en&nrm=iso>. Access 
on 10 Feb. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692007000500015. 
_____________________________________ 
1 Mestra em Enfermagem. Doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Federal do 
Maranhão/UFMA. São Luís (MA), Brasil. Enfermeira do Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão. E-mail: tamires.cavalcante@huufma.br 

http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2018.2017-0107
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692007000500015
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2 Mestra em saúde do adulto. Universidade Federal do Maranhão/UFMA. Assessora da Divisão de 
Enfermagem do Hospital Universitário da Universidade Federal de Maranhão/HU-UFMA São Luís 
(MA), Brasil. E-mail: araceli.fontenele@huufma.br 
3 Mestre em enfermagem. Doutorando em saúde coletiva pela Universidade Federal do 
Maranhão/UFMA. Assessor da Divisão de Enfermagem do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Maranhão/HU-UFMA. São Luís (MA), Brasil. E-mail: danilo.santos@huufma.br 
4 Enfermeira especialista em gestão da clínica. Chefe da Divisão de Enfermagem do Hospital 
Universitário da Universidade Federal de Maranhão/HU-UFMA. São Luís (MA), Brasil. E-mail: 
tereza.alencar@huufma.br 
5 Mestrando em saúde e ambiente pela Universidade Federal do Maranhão/UFMA. São Luís (MA), 
Brasil. Enfermeiro do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. E-mail: 
claudean.reis@huufma.br 
6 Mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão/UFMA. Enfermeira 
especialista em clínica médica e cirúrgica. São Luís (MA), Brasil.  E-mail: 
kezia_cristinabs@hotmail.com  
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Trabalho 56 – CUIDADO SEGURO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM VACINAS 
 
Suzane Gomes de Medeiros1, Cecília Olivia Paraguai de Oliveira Saraiva2, Soraya Helena Medeiros 
de Morais3, Viviane Euzébia Pereira Santos4 
 
Introdução: A importância da segurança nos serviços de Atenção Primária à Saúde desperta a 
necessidade de estudos entre esses os provenientes de erros de medicação, especialmente as 
vacinas. Objetivo: Avaliar a segurança nos serviços de atenção primária à saúde com vacinas. 
Método: Pesquisa metodológica, dividida nas seguintes etapas: 1) revisão de literatura; 2) 
elaboração de um protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro; 3) validação de conteúdo e 
aparência do protocolo gráfico – pela técnica Delphi, por meio de formulário eletrônico. A análise 
de relevância desses itens foi pelo Coeficiente de Validade de Conteúdo ≥ 0,78; 4) avaliação das 
salas de vacinas - em 13 Unidades de Saúde. A análise dos dados referente à avaliação das salas de 
vacinas foi realizada pelas instruções do próprio protocolo. Seguiram-se os preceitos éticos com 
Certificado de Apresentação e Apreciação Ética nº 59962316.8.0000.5537. Resultados: A revisão de 
literatura identificou uma variedade de ações de segurança do paciente neste nível de atenção e 
elencou aspectos relevantes para as ações em sala de vacina, fundamentais para a construção do 
protocolo. O protocolo válido em seu conteúdo e aparência alcançou Coeficiente de Validade de 
Conteúdo geral (0,83) na Delphi 2. Conclusões: A avaliação da segurança nas salas de vacinas 
destacou um cuidado inseguro em sete ambientes e um cuidado parcialmente seguro em cinco salas 
de vacinas. Esses resultados apontam que o cuidado no uso de vacinas apresenta fragilidades que 
comprometem a segurança do paciente. Recomenda-se, a avaliação periódica desses ambientes 
para detectar os fatores que podem afetar a adequada conservação das vacinas, com danos à saúde 
da população. Assim, enfatiza-se a relevância de treinamentos e sensibilização dos vacinadores para 
com as normas preconizadas e a implantação de ciclos de melhoria para qualificar os serviços. 
 
Descritores: Enfermagem; Segurança do Paciente; Vacinas.  
 
Eixo: Organizações. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN. 
Membro do Laboratório de Investigação do Cuidado Segurança e Tecnologias em Saúde e Enfermagem 
(LABTEC). 
2 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN. 
Membro do Laboratório de Investigação do Cuidado Segurança e Tecnologias em Saúde e Enfermagem 
(LABTEC). Vice Coordenadora do núcleo Natal da REBRAENSP. 
3 Acadêmica de Enfermagem da UFRN. Membro do Laboratório de Investigação do Cuidado Segurança e 
Tecnologias em Saúde e Enfermagem (LABTEC). 
4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora do Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da UFRN. Membro do Laboratório de Investigação do Cuidado Segurança e 
Tecnologias em Saúde e Enfermagem (LABTEC). Bolsista de Produtividade CNPq - PQ1D. Coordenadora do 
Núcleo Natal da REBRAENSP. E-mail: vivianeepsantos@gmail.com 

 
  

mailto:VIVIANEEPSANTOS@GMAIL.COM


 345 ANAIS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP 

Trabalho 57 – ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO OBSTETRICO  
 
Alari Furlan de Jesus1, Giovanna Lopes de Souza2, Isabela Shumaher Frutuoso3 
 
Introdução: O acolhimento com Classificação de Risco é um processo de identificação das condições 
das usuárias que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o seu potencial de risco, 
agravos à saúde ou grau de sofrimento. Objetivo: Elaborar, implantar e validar o Protocolo de 
Acolhimento com avaliação e classificação de risco em Obstetrícia em Hospital Especializado de 
Ensino do Interior de São Paulo. Método: Realizado levantamento bibliográfico e descrito o 
protocolo de acordo com o manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia de 2014 
do Ministério da Saúde, após toda a equipe foi treinada. O protocolo é uma ferramenta de apoio à 
decisão clínica e uma forma de linguagem universal para as urgências obstétricas. Tem propósito a 
pronta identificação da paciente crítica ou mais grave, permitindo atendimento rápido e seguro de 
acordo com o risco. Na elaboração do protocolo foi definido que a classificação deve ser feita de 
acordo com cores sendo o vermelho prioridade máxima, atendimento imediato, o segundo laranja, 
muito urgente sendo atendimento até 30 minutos, o terceiro amarelo, sendo atendimento até 60 
minutos, o quarto verde sendo pouco urgente, com atendimento até 120 minutos e por fim o quinto 
azul prioridade não urgente com atendimento até 240 minutos. Resultados: Após a implantação do 
protocolo de abril a dezembro 2018, obtivemos uma média de atendimento de 1060 pacientes em 
que 1044 (98%) foram classificados. Desses 3 (0,3%) foram classificados como vermelho, 6 (0,6%) 
como laranja, 140 (13%) como amarelo, 741 (71%) como verde e 154 (15%) como azul. Foram 
internados 100% dos pacientes classificados como vermelho, 100% dos laranjas, 71% dos amarelos, 
36% dos verdes e 15% dos azuis. Conclusão: A classificação de risco é uma ferramenta que auxilia 
na pronta identificação da paciente crítica ou mais grave, permitindo um atendimento rápido e 
seguro.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Classificação de Risco; Obstetrícia. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas.Manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. 

_____________________________________ 
E-mail: alarifur@yahoo.com.br 
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Trabalho 58 - ESTUDO DE MAPEAMENTO DA CULTURA DE SEGURANÇA EM HOSPITAIS NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

 
Ana Graziela Alvarez1, Daniela Couto Carvalho Barra2, Neide da Silva Knihs3, Grace T. Marcon Dal 
Sasso4, Gabriéli de Azevedo dos Santos5, Cristiany Vieira Alves6 

 
Introdução: A avaliação da cultura de segurança do paciente em instituições de saúde é 
fundamental para o diagnóstico e planejamento de ações estratégicas para melhorias e redução de 
eventos adversos. O mapeamento da cultura de segurança a partir da opinião dos profissionais 
permite acesso a suas percepções e comportamentos relacionados, permitindo identificar com 
clareza as áreas fortalecidas e frágeis. Objetivo: Analisar a cultura de segurança em instituições 
hospitalares do Estado de Santa Catarina1,2. Método: Estudo do tipo relato de experiência, que 
apresenta o projeto multicêntrico iniciado em 2015, no qual participarão profissionais que atuam 
em hospitais públicos e privados no Estado. Foi aplicado o Hospital Survey on Patient Safety Culture, 
versão brasileira, que permite a mensuração de 12 dimensões da cultura de segurança, as quais 
abordam valores, crenças, relatos de eventos adversos, comunicação, liderança e gestão. Uma 
escala de Likert (5 pontos) foi aplicada para respostas. Os resultados da análise das dimensões são 
expressos como: Frágeis (<50), Neutras (50 a 75) ou Fortes (>50). Resultados: Até o momento 5 
instituições foram mapeadas quanto a cultura de segurança do paciente (sendo uma destas por 2 
vezes nos últimos 2 anos), com um total de 1785 participantes, sendo 920 da equipe de enfermagem 
(51,54%). Outras 5 instituições já manifestaram interesse em participar e encontram-se em fase de 
planejamento da coleta dos dados. Conclusões: O estudo vem se mostrando promissor no sentido 
de auxiliar as instituições do Estado de Santa Catarina no diagnóstico inicial e sequencial da cultura 
de segurança do paciente e assim, estabelecer um ponto de partida para implementação de ações 
de melhorias e monitoramento em avaliações posteriores. Ao término do estudo será possível 
delinear um mapa da cultura de segurança em instituições do Estado de Santa Catarina, que 
também poderá auxiliar os órgãos governamentais. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
1. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP). Diário Oficinal da União 02 abr 2013; Seção 1. 
2. Reis C. T. A cultura de segurança do paciente: validação de um instrumento de mensuração para 
o contexto hospitalar brasileiro [tese de doutorado]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca; 2013. 203p. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunta no Departamento de Enfermagem, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil. Relatora. E-mail: a.graziela@ufsc.br  
2 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunta no Departamento de Enfermagem, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil.  
3 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunta no Departamento de Enfermagem, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil. 
4 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Associada, Departamento de Enfermagem, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil.  
5 Estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem, Bolsista de Iniciação Cientifica, Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
6 Estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina. 

mailto:a.graziela@ufsc.br
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Trabalho 59 – IMPLANTAÇÃO DO SELO DA QUALIDADE NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 
DO RIO DE JANEIRO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Carolina Alves Felippe1, Angela La Cava2, Ghislaine Ferreira Faria3, Deyse Maria Pinheiro4, Ana Paula 
dos Santos5, Liliana Amaral6 
 
Introdução: O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREn-RJ), reconhecendo a 
necessidade de estimular o desenvolvimento da Gestão de Enfermagem, no âmbito assistencial e 
das instituições formadoras, instituiu a Comissão Regional da Qualidade (CRQ), aderindo ao 
Programa Nacional de Qualidade (PNQ), segundo a normativa do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEn). A finalidade é enfatizar a adoção da qualidade e segurança na atuação dos enfermeiros e 
equipe, além dos professores de ensino técnico e superior, premiando os profissionais que já atuam 
dentro deste escopo. Para adesão ao Programa, foram publicados pela Comissão Nacional da 
Qualidade dois Manuais, a saber: da Assistência de Enfermagem1 e Formação Profissional2. 
Objetivo: Este estudo tem como objetivo, relatar a experiência da implantação do Selo da Qualidade 
no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Metodologia: Trata-se de um relato de 
experiência, de enfermeiras conselheiras do COREn-RJ e de membros que compõem a CRQ; os 
dados foram coletados em janeiro de 2019, através de entrevista; será feita a análise temática de 
dados. Resultados: Os trabalhos no nosso Conselho tiveram início no ano de 2017 e encontram-se 
na fase de pré-avaliação das instituições que apresentaram suas candidaturas para obter o Selo de 
Qualidade para os profissionais de enfermagem e professores das instituições formadoras. As 
enfermeiras que atuaram diretamente na implantação do Selo se reportaram em suas falas sobre a 
relevância da proposta e possibilidade de contribuir para que os profissionais de enfermagem 
alcancem maior visibilidade como promotores de cuidados, com ênfase na qualidade da assistência. 
Conclusão: Espera-se que a adesão ao PNQ do COFEn, possibilite aos enfermeiros cariocas e 
fluminenses, a manutenção e/ou melhoria dos processos assistenciais e incentivo à formação/ 
educação sobre segurança do paciente para atender às necessidades e exigências atuais dos 
ambientes de trabalho.  
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Ensino de Enfermagem; Garantia da Qualidade dos 
Cuidados de Saúde. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Manual Certificação da Qualidade - Assistência de 
Enfermagem. Brasília: COFEN, 2018.  
2.  Conselho Federal de Enfermagem (BR). Manual Certificação da Qualidade - Formação 
Profissional. Brasília: COFEN, 2018. 
_____________________________________ 
Enfermeiras. Membro da Comissão Regional da Qualidade.  Conselho Regional de Enfermagem do Rio de 
Janeiro. E-mail: angelacava2@globo.com 
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Trabalho 60 – MUDANÇA NO PERFIL DE DENSIDADE DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA APÓS IMPLANTAÇÃO DOS BUNDLES DE SEGURANÇA 
 
Thais Nogueira Carneiro Brazileiro1, Francismeuda Lima de Almeida2, Indaiane Rosário Abade dos 
Santos3, Ylara Idalina Silva de Assis4, Elane Santos da Costa5, Aldacy Gonçalves Ribeiro6   
 
Introdução: A complexidade das Unidades de Terapia Intensiva incrementa sobrevida aos pacientes 
críticos, em contrapartida, aumentam os fatores de riscos para aquisição de infecções hospitalares. 
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a mais comum delas.  Conceitualmente, PAV 
é a infecção que ocorre entre 48 horas após a intubação, não incubada na admissão, e 72 horas pós 
extubação.  Como outras infecções, aumentam o tempo de internação e os custos, por esta razão 
cresce a procura por estratégias de prevenção. Neste contexto, surge o bundle ou pacote de 
cuidados para prevenção de PAV, criado pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI) que institui 
as melhores práticas baseadas em evidências, tais como elevação de cabeceira, higiene oral entre 
outras. Objetivo: O estudo objetivou avaliar o impacto da implantação do bundle de prevenção na 
densidade de incidência de PAV em uma UTI. Método: Trata-se de um estudo ecológico e 
retrospectivo. Aprovado pelo Comitê de Ética, protocolo nº 05428918.0.0000.5028. Foram 
analisados dados de fevereiro/2018 a novembro/2018, da plataforma do IHI, informados por uma 
UTI cirúrgica de um hospital público, terciário, do estado da Bahia, que é piloto da colaborativa 
ministerial “Melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil”, cuja meta é reduzir 
infecções associadas a dispositivos invasivos em 50%. Resultados: A incidência de PAV antes da 
implantação do bundle na UTI era de 25,02 PAV/1000 VM-DIA. A adesão ao bundle manteve uma 
mediana de 28,04%, que apesar de distante do objetivado pela colaborativa que é maior que 95%, 
já provocou redução significativa na incidência de PAV para 14,87 PAV/1000 VM-DIA, com medidas 
simples e sem custos adicionais. Conclusão: Pode-se inferir que, no período avaliado, a inserção do 
bundle teve impacto positivo na redução de PAV em curto prazo, tornando a assistência mais 
segura, reduzindo o tempo de hospitalização e uso de antibióticos. 

 
Descritores: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica; Pacotes de Assistência ao Paciente; 
Unidades de Terapia Intensiva.  
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
1. Institute for Healthcare Improvement. History. Disponível 
em:<http://www.ihi.org/about/Pages/History.aspx>. Acesso em: 15 /12/2018. 
2. Sachetti A et al. Adesão às medidas de um bundle para prevenção de pneumonia associada à 
ventilação mecânica. Rev Bra Ter Intensiva. 2014; 26(4): 355-59. 
_____________________________________ 
 
1 Enfermeira, especialista. Hospital Geral Roberto Santos.  
2 Enfermeira, mestre.  Hospital Geral Roberto Santos. E-mail: francismeuda@gmail.com  
3 Enfermeira, especialista. Hospital Geral Roberto Santos.  
4 Enfermeira, especialista. Hospital Geral Roberto Santos.  
5 Enfermeira, Hospital Geral Roberto Santos.  
6 Enfermeira, mestre. Hospital Geral Roberto Santos.  
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Trabalho 61 – IMPLANTAÇÃO DO LEAN HEALTHCARE NO CENTRO CIRÚRGICO 
 
Hellen Maria de Lima Graf Fernandes1, Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio2, Mileide Morais 
Pena3, Ana Luiza Ferreita Meres4, Edinêis de Brito Guirardello5 
 
Introdução: Os hospitais têm o desafio de buscar modelos operacionais que elevem o padrão 
assistencial com redução de desperdícios. Com a metodologia Lean visa-se à melhoria dos processos 
que garantem o fluxo do paciente e mitigam os atrasos, os tempos de espera e o compromisso com 
a apuração do ganho financeiro. Na saúde o gerenciamento com o Lean aponta resultados como 
redução do tempo de permanência, aumento no giro de leitos, otimização de sala cirúrgica e maior 
produtividade. Objetivo: Descrever a implantação do Lean no centro cirúrgico e analisar os 
indicadores de resultado. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, com abordagem transversal 
e descritiva, realizado no centro cirúrgico de um hospital universitário. Em agosto de 2017 foi 
constituído com um grupo de trabalho multiprofissional, com representantes da alta direção, que 
orientados por uma consultoria especializada, direcionaram o projeto. Após a capacitação da 
equipe, as etapas do Lean foram percorridas: mapeamento do processo com definição do lead 
time (período do início e término de uma atividade); medição dos tempos, análise dos indicadores, 
construção do A3, plano de ação com definição das metas. Os planos de ação foram estabelecidos 
com ações imediatas e com data para conclusão em dezembro de 2018. Resultados: Os resultados 
obtidos impactaram diretamente o resultado da unidade. Dentre eles, o destaque está para a 
efetividade do planejamento do mapa cirúrgico, com aumento de 12,6%, o aumento da produção 
de convênios privados em 12%, indo de encontro com o planejamento estratégico da Instituição. 
Visando também a satisfação dos pacientes e médicos, houve um aumento de 14% no número de 
cirurgias que ocorrem no horário proposto, atingindo 70% de cirurgias no horário planejado. 
Conclusão: O Lean é um modelo de gestão que fornece subsídios para o engajamento dos 
profissionais na estrutura e nos processos, colaborando efetivamente para melhores resultados 
organizacionais. 
 
Descritores: Enfermagem; Centro Cirúrgico; Eficiência Organizacional. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Tagge EP et al. Improving operating room efficiency in academic children's hospital using Lean Six 
Sigma methodology. Journal of Pediatric Surgery, v. 52, n. 6, p. 1040-44, jun. 2017. [Acesso em: 09 
fev]. Disponível em:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389078> . Acesso em: 09 fev. 2019. 
2. Silva MJN; Ribeiro, AL. Gestão em centro cirúrgico: identificação de desperdícios. Revista SOBECC, 
v. 21, n. 2, 2016. [Acesso em: 09 fev. 2019]. Disponível em: 
<https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/120>.  
 
_____________________________________ 
 
1. Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de 
Campinas. Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: hellenmlima@gmail.com 
2. Larissa Bueno Pimentel SabettaTechio. Enfermeira. Hospital PUC-Campinas.  
3. Mileide Morais Pena. Enfermeira. Gerente de Enfermagem do Hospital PUC-Campinas. 
4. Ana Luiza FerreitaMeres. Enfermeira. Diretora de Enfermagem do Hospital PUC-Campinas. 
5. Edinêis de Brito Guirardello. Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Associada da Faculdade de 
Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, São Paulo, Brasil.  
  

https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/120
mailto:hellenmlima@gmail.com
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Trabalho 62 – GERENCIAMENTO DE KITS CIRÚRGICOS PELO KAIZEN: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Hellen Maria de Lima Graf Fernandes1, Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio2, Ana Luiza Ferreita 
Meres3, Edinêis de Brito Guirardello4 
 
Introdução: O uso da metodologia Lean veio para a área hospitalar, para nos direcionar a reduzir 
custos com desperdícios e aumentar a produtividade, alcançando resultados que agregam valor ao 
paciente. Um dos seus pressupostos é que as pessoas podem melhorar continuamente no 
desenvolvimento de suas atividades e o uso da ferramenta Kaizen, indica a satisfação e a 
responsabilidade como valores do coletivo para que as mudanças sejam graduais e com a 
participação da equipe. Considerando esses pressupostos, torna-se importante avaliar a montagem 
de sala cirúrgica, entender a demanda da especialidade e assim prover os recursos necessários, 
garantindo melhores resultados assistenciais e gerenciais. Objetivo: Avaliar a implementação da 
revisão de Kits cirúrgicos e montagem de sala, utilizando o Lean healthcare. Método: Trata-se de 
um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado no centro cirúrgico de um hospital 
universitário com a especialidade ginecologia. Em agosto de 2018, foi elaborado um trabalho em 
conjunto com as equipes de farmácia, médicos e enfermagem da unidade, com análise dos insumos 
que eram dispensados e devolvidos, por tipo de cirurgia. Resultados: Após três meses de 
implementação deste processo, constatou-se uma redução na devolução de kits de 35% para 22%, 
os quais eram enviados à sala cirúrgica e devolvidos sem uso; redução das saídas dos circulantes e 
inclusão de materiais rotineiramente utilizados, impactando diretamente na satisfação profissional. 
Em termos de produção, a especialidade ginecologia tem uma produção 350 cirurgias/mês e deixou 
de ser manipulado e devolvido cerca de 9.695 itens/mês. Outro resultado importante foi a redução 
de R$ 5.000,00/mês, ou seja, muitos materiais eram dispensados, abertos e descartados sem uso 
em ato cirúrgico, devido principalmente ao excesso de materiais disponíveis. Conclusão: A 
metodologia Lean forneceu subsídios para obter uma gestão mais efetiva dos recursos materiais, 
impactando na satisfação profissional e no resultado financeiro.   
 
Descritores: Enfermagem; Organização e Administração e Gestão da Qualidade. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Vinod S, Dhakshinamoorthy AM. Application of structural equation modeling for analysis of Lean 
concepts deployment in heathcare sector. In Progress in Lean Manufacturing (pp. 91-103). Springer, 
Cham. 2018. 
2. Anuar A, Saad R, Yusoff RZ. Operational performance and Lean Healthcare in the healthcare 
sector: review on the dimensions and relationships. International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences, 8(4), 276–292 2018. 
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2 Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio. Enfermeira. Hospital PUC-Campinas.  
3 Ana Luiza Ferreira Meres. Enfermeira. Diretora de Enfermagem do Hospital PUC-Campinas. 
4 Edinêis de Brito Guirardello. Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Associada da Faculdade de 
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Trabalho 63 – DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E A SEGURANÇA DO PACIENTE 
CIRÚGICO CRÍTICO 
 
Katia Bottega Moraes1, Fabiana Zerbieri Martins2, Denise Tolfo da Silveira3 
 
Introdução: Paralelamente aos avanços tecnológicos globais, nos serviços de saúde ocorre a 
necessidade de constantes atualizações no gerenciamento das ações para a segurança e qualidade 
da assistência ofertada. O NAS (Nursing Activities Score), instrumento desenvolvido por Miranda e 
colaboradores1, validado em um estudo em 99 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em 15 países, 
traduzido para o português em 2002, mede o tempo consumido pelas atividades de enfermagem 
com o paciente em 24h. Entende-se como carga de trabalho, a definição de Magalhães2, como o 
número de horas dedicadas pela equipe de enfermagem a cada paciente. Objetivo: Dimensionar a 
carga de trabalho da equipe de enfermagem no atendimento pós-operatório imediato junto a 
pacientes críticos em uma Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica de um hospital universitário de 
alta complexidade. Método: Desenvolveu-se uma pesquisa do tipo quantitativa, descritiva e 
retrospectiva documental. Aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre-
RS-Brasil, CAAE n° 16723313900005327.  Utilizaram-se dados das primeiras 24h de internação de 
pacientes submetidos a procedimentos anestésico cirúrgicos no período de 01/11/18 a 31/12/18, 
totalizando 107 observações, armazenados em planilha Excel e submetidos a uma análise descritiva 
utilizando-se medidas de tendência central e variabilidade, através do software SPSS 18.0. 
Resultados: A média da carga de trabalho da equipe de Enfermagem durante as primeiras vinte e 
quatro horas foi 89,9±18. Cada ponto do NAS é convertido em 14,4 para obter seu valor em horas, 
o que equivale a uma média de 21,5 horas de trabalho. Resultado bastante significativo quando 
comparado a média encontrada em outras UTIs, superior inclusive a média de UTIs cardíacas nas 
primeiras 24h de assistência. Conclusão: Diante da constante demanda de efetividade e segurança 
nas ações em saúde, destaca-se a relevância do adequado dimensionamento da equipe de 
Enfermagem na gestão do cuidado ao paciente cirúrgico crítico. 
 
Descritores: Terapia Intensiva; Carga de Trabalho; Segurança do Paciente. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referencias: 
1. Miranda DR et al. Nursing activities score. Crit Care Med, 2003;31:374-382. 
2. Magalhães AM, Dall’Agnol CM, Marck PB. Nursing workload and patient safety – a mixed method 
study with an ecological restorative approach. Rev Latino-Am Enfermagem. 2013; 21 Spec No:146-
54. 
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2 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Enfermeira assistencial na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da 
Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Membro do 
Núcleo de Estudos sobre Gestão em Enfermagem – NEGE-UFRGS. 
3 Professor Adjunto na Escola de Enfermagem UFRGS/ Professor Assistente no Serviço de Enfermagem em 
Centro Cirúrgico. 
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Trabalho 64 – VISITAS À UNIDADES DE SAÚDE PARA FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS SEGURAS 
 
Maria de Fátima Paiva Brito1, Karina Domingues de Freitas2, Lauren Suemi Kawata3, Lillian Carla de 
Almeida4 
 
Introdução: A utilização de práticas seguras consiste em um aspecto primordial para o alcance de 
melhores resultados para usuários/família/comunidade dos serviços de saúde, justificando o 
investimento no aperfeiçoamento da equipe de saúde, das tecnologias e dos ambientes de 
trabalho1. Objetivo: Descrever processo de visitas realizadas pela equipe de gestão da enfermagem 
da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SMS-RP), às Unidades de Saúde para 
fortalecimento de práticas seguras. Método: Trata-se relato de experiência sobre metodologia 
utilizada para identificar, estimular e avaliar a aplicação de padrões e requisitos relativos à 
assistência de enfermagem, visando à segurança do usuário/família e dos profissionais nas Unidades 
de Saúde da rede de Ribeirão Preto-SP, Brasil. Considerando os desafios globais para segurança do 
paciente e a necessidade de analisar in loco a implantação de diretrizes relativas à assistência de 
enfermagem, a divisão de enfermagem da SMS elaborou um instrumento (contendo aspectos 
relativos à normas, rotinas e processo de trabalho de enfermagem) e iniciou, em novembro de 2018, 
visitas programadas às Unidades. Diante do preenchimento do instrumento e da interação com os 
trabalhadores foram identificadas diversas situações envolvendo materiais, processo de trabalho e 
infraestrutura, como: ausência de determinados materiais disponíveis no almoxarifado central, 
ausência ou não cumprimento de normas e rotinas nos sítios funcionais (checagem de 
medicamentos, materiais e carro de urgência, controle de limpeza de câmaras de vacina), 
dificuldade ou não realização da sistematização da assistência de enfermagem,  ausência de 
atividades (educação permanente, grupos, visita domiciliares).  Resultados: Até dezembro de 2018, 
foram realizadas visitas a 25 Unidades (43% do total). Foram enviados relatórios para as equipes, 
levantando oportunidades de melhoria e a necessidade de elaboração de plano para intervenção 
num prazo de 15 dias. Conclusão: As visitas foram oportunidades de aproximar a gestão das equipes 
e disparar processos para implantação e/ou aprimoramento de práticas seguras. 
 
Descritores: Segurança do Paciente; Instituições de Saúde; Administração de Serviços de Saúde. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referência: 
1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada 
à Prática Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2017. 
_____________________________________ 
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2 Enfermeira. Especialista. Mestranda do Programa Mestrado Profissional Inovação e Tecnologia da Escola 
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3 Enfermeira. Doutora em Ciências. Divisão de Enfermagem. Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto 
– SP, Brasil. Professora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Barão de Mauá. E-mail: 
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Trabalho 65 – IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TERAPÊUTICO EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 
Maria de Lourdes Bertho¹, Keila Hellen de Melo Alves¹, Jocimara Aparecida das Neves Pereira², 
Mileide Morais Pena³, Ana Luiza Ferreira Meres4 

 
Introdução: Projeto Terapêutico é compreendido como uma estratégia do cuidado, organizada por 
meio de ações articuladas, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar e definida a partir da 
singularidade do indivíduo, considerando suas necessidades, o processo saúde-doença e o contexto 
social em que está inserido1. Indica a estratégia de tratamento definida para o paciente, 
considerando: necessidades clínicas; tempo de duração da assistência; competências da equipe e 
programação de alta. Desse modo pode-se garantir fluxos assistenciais seguros2. Objetivo: Relatar 
a experiência da implementação do projeto terapêutico em um hospital universitário de grande 
porte no interior de São Paulo. Método: O processo ocorreu no ano 2018 e compreendeu as 
seguintes etapas: composição de um grupo de trabalho; revisão bibliográfica e discussão 
aprofundada sobre o assunto; definição de instrumentos para diagnóstico, planejamento da 
assistência e acompanhamento de resultados; envolvimento da equipe multiprofissional; 
capacitação e sensibilização das equipes. Após essa fase foram definidos critérios de elegibilidade 
para identificar grupos de pacientes que seriam inseridos prioritariamente nesse modelo: alta 
dependência e/ou cuidados semi-intensivos; inseridos em protocolos institucionais e alta 
permanência. Os pacientes elegíveis foram identificados pelos enfermeiros, que sinalizaram a 
necessidade de atuação dos demais membros da equipe, discussão do caso pela equipe multi e 
estabelecimento do plano de cuidados individualizado e metas assistenciais.  
Resultados: Em auditoria retrospectiva dos prontuários observou-se que tais pacientes tiveram 
condutas mais assertivas e redução no tempo de permanência hospitalar, contribuindo para um 
cuidado mais seguro e individualizado.  Conclusão: Concluiu-se que a atuação dos enfermeiros no 
projeto terapêutico foi primordial para integração das ações e interação dos agentes. Evidencia-se 
a necessidade de aprofundar o conhecimento teórico nesta temática, visto ser ainda desconhecido 
para a maior parte dos profissionais e dos serviços de saúde. 
 
Descritores: Planejamento de Assistência ao Paciente; Segurança do Paciente; Enfermagem. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
1. Oliveira GN. O projeto terapêutico como contribuição para a mudança das práticas de saúde 
[dissertação]. Campinas: UNICAMP; 2007.  
2. Crescêncio LC, Andrade DMR, Rodrigues AS, Dantas, TRS. (2014). Projeto terapêutico singular para 
uma paciente com insuficiência renal aguda decorrente do uso de anabolizantes esteróides. Ciência 
& Desenvolvimento-revista eletrônica da fainor, 7(2). Disponível em: 
http://srv02.fainor.com.br/revista237/index.php/memorias/article/view/289 
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3 Gerente de Enfermagem do Hospital PUC Campinas. Campinas, São Paulo, Brasil. 
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Trabalho 66 – METODOLOGIA CUSP PARA SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Maria Anobes Bonet Grespan Fagundes1, Camila Lemos2, Eliane Réus Farias3, Denilse Damasceno 
Trevilato4, Renata Pereira Silva Artioli5, Flavia Giendreuczak da Silva6 
 
Introdução: CUSP, da sigla em inglês, significa “Comprehensive Unit-Based Safety Program”, ou na 
tradução literal programa abrangente de segurança baseado em unidades. O programa enfatiza a 
importância do trabalho em equipe e dá subsídios para a liderança do hospital desenvolver ações 
institucionais tendo como propósito, identificar ações inseguras que podem afetar a segurança do 
paciente. Através de ferramentas desenvolvidas, onde cada equipe identifica oportunidades de 
melhoria no ambiente de trabalho, todos participam independente da sua função, discutem os 
problemas da área, a fim de garantir a segurança do paciente. Objetivo: Descrever as melhorias 
realizadas na área cirúrgica, através da metodologia CUSP, a fim de garantir a segurança do 
paciente. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com foco nos processos 
desenvolvidos para a segurança dos pacientes através da metodologia CUSP, em um hospital 
privado de Porto Alegre. Foram realizados encontros mensais, entre as equipes CUSPs da área 
cirúrgica. Levantaram-se os problemas que envolviam a segurança do paciente, eleitas as 
prioridades, e trabalhadas as melhorias da unidade. Resultados: Dentre os problemas levantados e 
as ações estabelecidas destacamos: Risco de infecção cirúrgica - Criação do Bundlle de Prevenção 
de Infecção de Sítio Cirúrgico; Falta de posicionadores cirúrgicos - aquisição de novos 
posicionadores; Orientações pré-operatórias deficientes - criado orientações para encaminhar ao 
pacientes no domicílio; Barulho na sala de recuperação - criado dia "D" e fiscal do silêncio; Acesso 
venoso periférico fora do padrão - trocado padrão de extensor institucional; Falta de lençol móvel 
nas camas - mudança no padrão de montagem das camas; Humanização no cuidado e deambulação 
precoce na sala de recuperação - conscientização da equipe. Conclusão: Destaca-se que utilizar a 
metodologia CUSP, auxilia a equipe a ter um melhor desempenho, proporciona o engajamento de 
todos, desenvolvendo a cultura de segurança do paciente. 
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Segurança do Paciente; Metodologia CUSP. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Agency for Healthcare Rresearch and Quality. AHRQ patient safety Project reduces bloodstream 
infections by 40 percent. www.ahrq.gov/news 
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Segurança do paciente e qualidade assistencial em 
serviços de saúde. Segurança do paciente e qualidade assistencial em serviços de saúde. Boletim 
Informativo. Brasília, v. 1, n.1, Jan-Jul. 2011.  
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Trabalho 67 – TRAJETÓRIA DE UM PROGRAMA DE COMBATE À SEPSE: IMPACTO NA SEGURANÇA 
DO PACIENTE  
 
Miriane Melo Silveira Moretti1, Jaqueline Sangiogo Haas2, Ruy de Almeida Barcellos3, Angela Enderle 
Candaten4, Mariele Rebello dos Santos5  
 
Introdução: A sepse é a segunda principal causa de óbito no Brasil, tendo a incidência de 290 casos 
para cada 100.000 pacientes adultos com diagnóstico de sepse tratada na terapia intensiva por ano, 
no geral dos 420 mil casos de sepse tratados por ano, 230 mil evoluem para o óbito.1 Entre 35 a 45% 
para sepse, podendo chegar a 65% em casos de choque séptico.2 Objetivos: descrever a trajetória 
de um programa de combate à sepse. Método: relato de experiência, no período de 2013 a 2018, 
em um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Resultados: Criação de um grupo de combate a sepse 
institucional em 2013, no ano 2014 criação de protocolo de atendimento, implementação de um 
time de resposta rápida (TRR), farmácias satélites na terapia intensiva e emergência, dispensários 
eletrônicos em 6 unidades de internação. No ano de 2015 foram realizadas capacitações 
institucionais e criação da educação à distância (EAD). 2016 foram realizados gerenciamento dos 
dados, em 2017 atualizações do protocolo de sepse. No ano 2018 realizado atualização do EAD, 
simulação realística para os profissionais e notificação do TRR digital. Conclusão: Nessa trajetória 
de 5 anos, foi possível detectar mais precoce os pacientes com sepse, melhorar a coleta do lactato 
chegando em quase 70% dos casos, reduzir tempo de administração de antimicrobiano chegando 
próximo de 1 hora e a diminuição da mortalidade em quase 10%. A mudança de realidade, 
consolidação do protocolo, diretrizes e melhorias na cultura de segurança do paciente, poder-se-á 
ter um atendimento com mais qualidade aos pacientes acometidos pela sepse. 
 
Descritores: Sepse; Segurança do Paciente; Gerenciamento. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1 Machado FR et al. The epidemiology of sepsis in Brazilian intensive care units (the Sepsis 
PREvalence Assessment Database, SPREAD): an observational study. The Lancet. Infectious diseases, 
ISSN: 1474-4457, Vol: 17, Issue: 11, Page: 1180-1189, 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30322-5 
2 Barros LLS et al. Fatores de risco associados ao agravamento de sepse em pacientes em Unidade 
de Terapia Intensiva. Cadernos Saúde Coletiva, [s. l.], v. 24, n. 4, p. 388–396, 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414462X2016000400388&lng=pt&tlng
=pt  
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Trabalho 68 – A COMUNICAÇÃO EFETIVA NA TRANSIÇÃO DO CUIDADO: UMA ABORDAGEM LÚDICA 
 
Patricia dos Santos Bopsin1, Etiane Brum Ferraz2, Pamela Amador Duarte2, Roberto de Matos Coiro2, 
Dayane de Aguiar Cicolella3, Fátima Helena Cecchetto3 

Introdução: A passagem de plantão ou transição do cuidado visa à continuidade do cuidado 
prestado ao paciente e tem como objetivo relatar de forma breve e clara os fatos ocorridos durante 
o turno de trabalho, permitindo que a equipe tenha ampla visão da unidade onde está, contudo, a 
comunicação deficiente pode impactar em incidentes1. Objetivo: Relatar as experiências ao 
capacitar a equipe de enfermagem de forma lúdica sobre os fatores que interferem na comunicação 
efetiva durante a passagem de plantão. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, sobre 
uma capacitação desenvolvida para a disciplina Prática de Gestão em Enfermagem, na unidade de 
Internação Clínica Adulto, realizada em um hospital da região metropolitana de Porto Alegre. A 
equipe de enfermagem e os acadêmicos foram divididos em duplas, cada dupla recebeu dois 
potinhos, um vazio e outro contendo grãos de feijão. O integrante da dupla que ficou com o pote 
contendo os grãos de feijão, deveria cantar uma música qualquer em voz alta e passaria os 
feijões um a um para o pote vazio, que estava sendo segurado pelo outro integrante. Ambos 
deveriam contar mentalmente os grãos que estavam sendo colocados no pote vazio. Ao final, as 
duplas foram questionadas sobre a quantidade de feijões dentro do pote e nenhuma delas chegou 
a um consenso. Resultados: Através da atividade lúdica entre os acadêmicos e a equipe foi possível 
demonstrar que as interrupções, ruídos e interferências no posto de enfermagem, são prejudiciais 
no processo da comunicação efetiva. Considerações finais: A realização da dinâmica permitiu 
identificar a necessidade de implementar estratégias que favoreçam o processo de comunicação e 
que facilitem o dia a dia dos profissionais, de modo que nenhuma informação relevante seja 
perdida, assegurando a continuidade do cuidado e a segurança do paciente. 
 
Descritores: Capacitação; Comunicação em Saúde; Continuidade da Assistência ao Paciente. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
1. Royal College of Emergency Medicine. Improving teams in healthcare: Resource 3 - Team 
communication London: Royal College of Physicians; Health Education England; 2017. Disponível 
em: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/improving-teams-healthcare-resource-3-
team-communication 
_____________________________________ 
 
1 Docente do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade CESUCA. Mestre em ciências médicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: patriciabopsin@cesuca.edu.br 
2 Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Inedi – CESUCA. 
3 Docente do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade Cesuca. 
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Trabalho 69 – O DESAFIO DE SENSIBILIZAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS 
MÃOS 
 

Patricia dos Santos Bopsin1, Etiane Brum Ferraz2, Roberto de Matos Coiro2, Pamela Amador Duarte2, 
Fátima Helena Cecchetto3, Dayane de Aguiar Cicolella3 

 

Introdução: Uma das principais preocupações dos serviços de saúde é minimizar a ocorrência das 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). A prática de higiene das mãos é uma medida 
eficaz para prevenir infecções e garantir a segurança dos pacientes1. Objetivos: Relatar as 
experiências ao capacitar a equipe multiprofissional sobre a importância da higienização das mãos, 
utilizando atividades lúdicas. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre uma 
capacitação desenvolvida na disciplina Prática de Gestão em Enfermagem, realizada em um hospital 
da região metropolitana de Porto Alegre, no segundo semestre de 2018. Os funcionários e 
acadêmicos de enfermagem foram convidados a assistir um vídeo educativo sobre a disseminação 
das bactérias através das mãos e também puderam observar as sujidades em suas mãos com o 
auxílio de uma lâmpada de luz negra. Posteriormente, a enfermeira do Controle de Infecção 
Hospitalar e o acadêmico responsável pela capacitação, chamaram individualmente cada 
participante para retornar até o posto de enfermagem, de forma que cada um pudesse tocar com a 
sua própria mão na maçaneta da porta, que propositalmente estava envolta por uma mistura de 
álcool e luminol. Ao final da capacitação, os participantes puderam observar novamente suas mãos 
e antebraços através de uma caixa luminosa, que exibia as áreas que não haviam sido higienizadas 
adequadamente, destacadas pela ausência do luminol. Resultados: A realização da capacitação 
permitiu sensibilizar a equipe multiprofissional sobre a importância da prática correta da 
higienização das mãos, além de trabalhar a relevância do tema durante a graduação. Considerações 
finais: Foi possível através de uma capacitação lúdica mostrar o quanto é importante higienizar as 
mãos de forma correta e reforçar os cinco momentos preconizados pelo Ministério da Saúde, 
atendendo o Protocolo para a Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde, além de trabalhar 
esta temática ao longo da graduação. 
 

Descritores: Higiene das Mãos; Segurança do Paciente; Infecção Hospitalar. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Nota Técnica Nº01/2018: Orientações gerais para 
higiene das mãos em serviços de saúde. Brasília, 2018. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA01-
2018+GVIMS-GGTES-ANVISA/ef1b8e18-a36f-41ae-84c9-53860bc2513f 
_____________________________________ 
1 Docente do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade CESUCA. Mestre em ciências médicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: patriciabopsin@cesuca.edu.br 
2 Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Inedi – CESUCA. 
3 Docente do curso de Graduação em Enfermagem Faculdade Cesuca. 
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Trabalho 70 – PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NA HEMODIÁLISE: ELABORAÇÃO DE UM 
PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO PARA A ENFERMAGEM 
 
Luciana Pinheiro Beloni1, Joyce Martins Arimatéa Branco Tavares2, Ronilson Gonçalves Rocha2, Eric 
Rosa Pereira3, Priscilla Valladares Broca4 e Silvia Maria de Sá Basilio Lins2 
 
Introdução: A parada cardíaca e a mortalidade nos pacientes com Doença Renal Crônica em diálise 
geralmente está relacionada a distúrbios cardíacos e distúrbios arrítmicos. Durante a hemodiálise 
podem ocorrer complicações em aproximadamente 30% das sessões e se não houver uma ação 
imediata da equipe de enfermagem existe a possibilidade de ocorrência de parada 
cardiorrespiratória em 10,5% dos casos 1. A incidência de ressuscitações cardiopulmonares em 
pacientes em diálise é maior e a sobrevida a longo prazo é menor, quando comparado com outras 
populações. Objetivo: elaborar um Protocolo de Procedimento Operacional Padrão (POP) a ser 
utilizado pela equipe de enfermagem sobre parada cardiorrespiratória em hemodiálise. Método: 
estudo exploratório com abordagem qualitativa, tendo como método a Pesquisa Convergente-
Assistencial. O cenário foi um hospital estadual do Rio de Janeiro, onde foi realizada entrevista 
individual gravada a partir de um roteiro semiestruturado com 22 profissionais de enfermagem do 
setor de hemodiálise. Os dados foram analisados de acordo com as etapas propostas pelo método, 
emergindo a categoria norteando o cuidado: elaboração de um Protocolo Operacional Padrão sobre 
parada cardiorrespiratória na hemodiálise. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa sob o número CAAE: 84887717.5.0000.5259. Resultados: O POP foi embasado em 
protocolos atuais, dentre eles o da Associação Americana de Cardiologia/2015. Inserido no POP, 
encontra-se um check-list para conferência do carrinho de parada, todos os materiais, 
equipamentos e medicações, e há uma descrição técnica de como deve ser o passo-a-passo da 
atuação dos profissionais e de quais são os cuidados especiais necessários na ressuscitação 
cardiorrespiratória, neste cenário específico. Considerações finais: O conhecimento sobre o POP e 
sobre como atuar na parada, pode colaborar para uma conduta de enfermagem adequada, rápida, 
eficiente e com menores danos aos pacientes.  
 
Descritores: Diálise Renal; Parada Cardíaca; Enfermagem. 
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências: 
1. Silva GL, Nélson JS, Prado LF, Santos MLS, Moreira FA, Moraes ASBS. Assistência de enfermagem 
nas complicações em hemodiálise. FG Ciência Revista Cientifica da Faculdade Guanambi[Internet]. 
Dezembro, 2015. [cited 2017 jul 27] Available from: https://docplayer.com.br/18608724-
Assistencia-de-enfermagem-nas-complicacoes-em-hemodialise.html 
_____________________________________ 
1 Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Nefrologia. Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Assistente da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. 
3 Enfermeiro. Professor no Centro Universitário UniAbeu e na Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. 
4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Escola de Enfermagem Anna Nery da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: priscillabroca@gmail.com 
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Trabalho 71 – LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA PARTOS SEGUROS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA 
SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Rebeca Furtado¹, Raphaele Maria Almeida², Marina Ferreira de Sousa³, Clara Castelo Branco da 
Silva4, Luana Sousa de Carvalho5, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho6 

 
Introdução: A Lista de Verificação da OMS para Partos Seguros foi desenvolvida como um 
instrumento para melhorar a qualidade dos cuidados prestados no parto e nascimento, visando 
aprimorar o gerenciamento de risco nas instituições, melhorando a qualidade da assistência 
prestada1.  Para assegurar a melhoria do cuidado com essa nova tecnologia, é necessário um esforço 
permanente de sensibilização, responsabilização e habilitação dos profissionais das equipes 
multidisciplinares. Objetivo: Identificar as contribuições da lista de verificação para partos da OMS 
para a segurança do paciente. Metodologia: Trata-se de revisão integrativa da literatura que teve 
como pergunta problema: Quais as contribuições da lista de verificação de partos da OMS para a 
segurança do paciente? A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Web of Science, Science 
Direct, Pubmed, Medline e Scopus, utilizando como descritores “Segurança do Paciente”, “Lista de 
Checagem” e “Salas de Parto” e suas respectivas versões no inglês. Critérios de inclusão foram: 
artigos publicados entre os anos de 2012 e 2018, ano da implementação e o uso da Lista de 
Verificação, nos idiomas português e inglês, que abordassem, especificamente, o tema proposto. 
Aos Critérios de exclusão, foram descartados dissertações, teses e anais de congressos. Resultados: 
Considerando a pesquisa no tocante a importância da lista de verificação da OMS para partos 
seguros, foram obtidos 8 artigos. Para a análise destes, adotou-se uma ficha documental contendo 
título, autores, ano, metodologia e conclusão. Os resultados foram classificados em duas categorias: 
Checklist como ferramenta essencial para a promoção da segurança materna e perinatal, e a 
prevenção de riscos de eventos adversos que podem ocorrer no processo assistencial. Conclusão: 
As contribuições do checklist na prática de trabalho da equipe de enfermagem possibilita a 
segurança do paciente, comunicação da equipe para as certezas do processo sendo fundamental na 
qualidade do cuidado.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Lista de Checagem; Salas de Parto. 
 
Eixo: Organizações.                        
 
Referências:  
1. Organização Mundial da Saúde. Guia de Implementação da Lista de Verificação da OMS para 
Partos Seguros: melhorar a qualidade dos partos realizados em unidades de saúde para as mães e 
os recém-nascidos. [WHO safe childbirth checklist implementation guide: improving the quality of 
facility-based delivery for mothers and newborns]. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2017.  
_____________________________________ 
1 Rebeca Furtado, acadêmica de enfermagem, Universidade Estadual do Ceará. E-mail: 
rebecafurtadofernandes@gmail.com 
2 Raphaele Maria Almeida, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará.  
3 Marina Ferreira de Sousa, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará.  
4Clara Castelo Branco da Silva, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará. 
5 Luana Sousa de Carvalho, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará.  
6 Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho, Enfermeira, Doutora em Enfermagem Fundamental, 
Docente adjunta da Universidade Estadual do Ceará. 
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Trabalho 72 – VISITA GUIADA COMO INSTRUMENTO PARA ASSISTÊNCIA AO PARTO SEGURO: UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Rebeca Furtado Fernandes1, Jéssica Cunha Brandão2, Raphaele Maria Almeida3, Lara Lidia Ventura 
Damasceno4, Dafne Paiva Rodrigues5, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho6   
 
Introdução: Uma das preconizações da Rede Cegonha é a vinculação da gestante à instituição onde 
o parto acontecerá. Dessa forma, a visita guiada mostra-se uma estratégia para a redução da 
ansiedades e medos, além de qualificar do repasse de informações acerca do parto, reafirmando o 
protagonismo feminino e colaborando para segurança do paciente.¹ As atividades de educação em 
saúde são um recurso que promovem uma aproximação entre os profissionais de saúde e os 
destinatários do cuidado. Objetivo: Relatar a experiência da visita guiada como um método de 
assistência a um parto seguro. Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, realizado no Hospital Municipal João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú 
(CE), no período de Outubro de 2018 a Janeiro de 2019. As visitas guiadas são realizadas 
semanalmente, vinculadas ao projeto de extensão desenvolvido do Grupo de Pesquisa em Saúde 
da Mulher. Ao final, foi aplicado um questionário para avaliação do perfil e satisfação das gestantes. 
O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, 
obedecendo todos os preceitos éticos da Resolução 466/2012 e aprovado com CAAE: 
67967317.7.0000.5534. Resultados: As gestantes participantes relataram tranquilidade, conforto e 
boas práticas clínicas. A visita contribui para a redução da peregrinação materna, através da 
vinculação do pré-natal à maternidade de referência para o parto. Bem como, mostra-se um 
momento para o atendimento das demandas psicossociais, fortalecendo o conhecimento sobre os 
direitos da parturiente, sanando dúvidas e estabelecendo vínculos com o local e a equipe. 
Conclusão: A visita guiada possibilita que o espaço hospitalar seja um fortalecedor de conhecimento 
e empoderamento das gestantes. Atuando também como desmistificadores de tabus sobre o parto, 
favorecendo a perpetuação de parto ideal, humanizado e seguro.  
 
Descritores: Segurança do Paciente; Gravidez; Autonomia Pessoal.  
 
Eixo: Organizações. 
 
Referências:  
1. Ministério da Saúde (BR). Portaria Nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde SUS - a Rede Cegonha. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html> Acesso em: 03 
de fev. de 2019.  
_____________________________________ 
1 Rebeca Furtado Fernandes, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará. E-mail: 
rebecafurtadofernandes@gmail.com  
2 Jéssica Cunha Brandão, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará, Raphaele 3       3 Maria 
Almeida, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará. 
4 Lara Lídia Ventura Damasceno, acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Ceará. 
5 Dafne Paiva Rodrigues, Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente adjunta da Universidade Estadual 
do Ceará. 
6 Rhanna Emanuela Fontenele Lima de Carvalho, Enfermeira, Doutora em Enfermagem Fundamental, 
Docente adjunta da Universidade Estadual do Ceará. 
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Trabalho 73 – CHECK LIST: UMA SEGURANÇA PARA O PACIENTE 
 
Elizete Maria de Souza Bueno1, Carina Galvan2, Rosaura Soares Paczek3, Claudia Carina Conceição 
dos Santos4 e Glaunise Pauletti Hebling Guimarães5. 
 
Introdução: Os riscos ao paciente são uma realidade presente na assistência cirúrgica e cabe às 
equipes propor estratégias e estabelecer barreiras garantindo a segurança. Evento adverso é o 
descuido com a esterilização, utilização inadequada de medicações, quedas, queimaduras, 
equipamentos defeituosos ou ausentes, falta de leito em terapia intensiva, condições inadequadas 
ao atendimento e falta de práticas e processos seguros1. Objetivo: Relatar a experiência sobre o uso 
do protocolo de segurança elaborada a partir do check list de cirurgia segura em um Hospital Escola 
em Porto Alegre. Método: Estudo descritivo tipo relato de experiência da lista de verificação de 
segurança cirúrgica (check list) para os procedimentos cirúrgicos realizados em um centro cirúrgico 
de um hospital escola de Porto Alegre/RS. O instrumento visa à conferência de itens que 
comprometam a segurança do paciente, como a checagem dos dados do paciente, informações 
clínicas, bom funcionamento de materiais e equipamentos podem garantir adesão aos processos 
fundamentais do cuidado cirúrgico. Resultados: O check list, com checagem verbal dos itens pela 
equipe multidisciplinar na sala cirúrgica, é realizada em três fases: antes do início da anestesia, antes 
do início da cirurgia e antes da saída do paciente da sala cirúrgica2. A adesão a esta rotina visa à 
conferência de itens que possam comprometer a segurança do paciente. Realizar a checagem por 
meio do coordenador, com participação do paciente e equipe é essencial para o sucesso do 
procedimento para tanto, a utilização da lista de verificação traz inúmeras vantagens, desde que os 
serviços elaborem protocolos específicos dependendo da complexidade dos procedimentos que são 
realizados. Conclusão: Com a utilização do check list busca-se melhorar a assistência cirúrgica, a 
comunicação e trabalho em equipe, a segurança do paciente e a redução da incidência de eventos 
adversos, evitando que os pacientes sofram danos secundários ao procedimento cirúrgico.  
 
Palavras-chaves: Centros Cirúrgicos; Segurança do Paciente; Lista de Checagem.  
 
Eixo: Organizações. 
 
REFERÊNCIAS: 
1. Reis CT, Martins M, Laguardia J. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado 
de saúde: um olhar sobre a literatura. Ciênc. Saúde coletiva. 2013[acess on 2018 May 31];18(7:2029-
2036.   Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232013000700018&lng=en&nrm=iso. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000700018 
2. Oliveira Junior NJ. Segurança do paciente: o checklist da cirurgia segura em um centro cirúrgico 
ambulatorial. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/116737. Acesso em: 31 May 2018. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira Especialista em Docência Enfermagem, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
2 Enfermeira, Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
3 Enfermeira do Centro Cirúrgico Ambulatorial (CCA) Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. 
4 Enfermeira Mestre nas Ciências Médicas UFRGS, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

5 Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Rio Grande (FURG). Pós-graduada em 
Enfermagem em centro cirúrgico, sala de recuperação pós anestésica e Centro de Material e 
Esterilização pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Enfermeira do Centro de Material e 
Esterilização do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E-mail: gaupauletti@hotmail.com 
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Trabalho 74 – A CAPACITAÇÃO CONTÍNUA CONTRIBUINDO NA MELHORIA DOS PROCESSOS EM 
CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO VISANDO A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
Glaunise Pauletti Hebling Guimarães1, Nara Regina de Oliveira2, Zuleimar Urbano de Melo3 

 
Introdução: Com o avanço da tecnologia e técnicas cirúrgicas e a criticidade dos pacientes e os 
materiais/equipamentos utilizados para o seu cuidado, faz-se necessário um olhar mais acurado 
para o aprimoramento de saberes na área de Centro de Material e Esterilização (CME)1. Utilizando 
estratégias de ensino-aprendizagem2, buscamos a redução do risco de infecção hospitalar e a 
qualidade e segurança do paciente como focos do trabalho de excelência do CME. Objetivo: Relatar 
a experiência de utilização de capacitação contínua anual no trabalho da equipe de enfermagem de 
CME para a melhoria da qualidade e segurança do paciente. Método: Este é um relato de 
experiência de enfermeiras de um CME de um hospital escola do Rio Grande do Sul sobre a 
capacitação anual da equipe de enfermagem realizada durante a jornada de trabalho. Resultados: 
A grande maioria da equipe de trabalho participou das capacitações oferecidas, desenvolvendo as 
competências necessárias observadas no dia-a-dia da execução de suas rotinas. A preparação de 
multiplicadores surgiu como alternativa de atendimento à esta demanda, demonstrando maior 
resultado quanto à participação e interesse da equipe. Foram geradas atualizações e mudanças de 
processos, tais como: identificação adequada do material a ser utilizado pelo paciente, utilização de 
métodos seguros com protocolos de limpeza e esterilização do material cirúrgico e inserção de 
rastreabilidade nos pacotes esterilizados visando o controle de processos junto à comissão de 
controle de infecção. Conclusão:  A capacitação contínua aproxima a equipe de trabalho do 
instrumento estudado, permitindo visualizar, perceber as diferenças e os detalhes, constituindo 
caminho para minimizar erros, alcançando resultados assertivos voltados para a qualidade e a 
segurança do paciente. Repensa-se o papel educativo do enfermeiro e a prática de trabalho da 
equipe de enfermagem para que, cada vez mais, possa contribuir na cultura do cuidado seguro 
como base para os processos de trabalho. 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Capacitação em Serviço; Esterilização. 
 
Eixo: Organizações. 
 
REFERÊNCIAS:  
1 Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico. Recuperação Anestésica e Centro de 
Materiais e Esterilização (SOBECC). Práticas recomendadas. 7ª ed. São Paulo, SP; 2017. 
2 Diaz-Bordenave J, Pereira AM. Estratégias de ensino-aprendizagem. 28ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 
2007. In: Sobral FR, Campos CJG. Utilização de metodologia ativa no ensino e assistência de 
enfermagem na produção nacional: revisão integrativa. Rev. esc. enferm. USP. 2012; 46(1):208-18. 
_____________________________________ 
1 Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Rio Grande (FURG). Pós-graduada em 
Enfermagem em centro cirúrgico, sala de recuperação pós anestésica e Centro de Material e 
Esterilização pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Enfermeira do Centro de Material e 
Esterilização do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Endereço eletrônico: 
gaupauletti@hotmail.com 
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