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Questões
1. Como preparar os futuros lideres em relação à 

segurança do paciente?

2. Como convencer os professores que a segurança 

do paciente deve ser o tópico chave em um 

curriculum?

3. Como fazer com que o ensino sobre segurança do 

paciente seja interativo e interessante?

4. Quais são os passos para que os estudantes 

queiram aprender mais?

5. Como podemos dizer que isto pode fazer a 

diferença?



✓ Escola - Atitude 

tradicional

✓ Binômio professor-aluno

✓ Segurança do Paciente 

não é reconhecida como 

parte essencial dentro dos 

currículos.



Divisor de Águas

1999

• Organizações formadoras reavaliarem os 

currículos e incorporarem conceitos de 

Segurança do Paciente explorando 

oportunidades para o desenvolvimento da 

prática interdisciplinar.

Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. To err is human: building a safer 
health system, 2000.



2011





• Programa Nacional de Segurança do Paciente

– Fomentar a inclusão do tema Segurança 

do Paciente no ensino técnico e de 

graduação e pós-graduação na área da 

saúde.

Portaria do MS de Nº 529, Abril 2013.

2013 - 2018
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Nossa experiência

EPE



Princípios

Certos na Administração do Medicamento

Paciente

Medicamento Via

Documentação Dose

Horário

Ação Forma

Resposta

Outros 
certos



1 Série 2ª Série 3ª série 4ª série

Bioquímica Farmacologia Sistemas e Tecnologias da Informação Bioética

Anatomia descritiva e noções de topografia Patologia geral e dos sistemas Politicas Publicas na at. saúde El. Trabalho de conclusão de curso

Biofísica Vigilância em Saúde Integralidade da assistência a saúde Enfermagem em emergência

Fisiologia Antropologia Metodologia da pesquisa II Enfermagem em cuidados intensivos

Histologia Psicologia Sociologia e política Gerenciamento de S. Saúde e Enfermagem III

Microbiologia mico imuno parasito Metodologia da pesquisa I Legislação e ética Estágio Curricular Supervisionado

Genética Administração geral e economia Gerenciamento de S. Saúde e Enfermagem II

Biologia do Desenvolvimento Gerenciamento de S. Saúde e Enfermagem I  Enfermagem em saúde coletiva

Epidemiologia Fundamentos do cuidado em Enfermagem II Enfermagem na saúde da mulher e 
reprodutiva I

Princípios, marcos e práxis da saúde Enfermagem Clinica Enfermagem na saúde da mulher e 
reprodutiva II

Fundamentos, Métodos de ensino Enfermagem Cirúrgica Enfermagem na promoção a saúde da criança 
e adolescente

Filosofia Enfermagem em Saúde Mental Enfermagem em pediatria clínica e cirúrgica

Fundamentos do cuidado em Enfermagem I Enfermagem Gerontológica Enfermagem na saúde neonatal Total: 4.652 horas

Nutrição apl. enfermagem



✓ CONHECIMENTO TEÓRICO: Sala de aula - Aulas específicas [farmacologia (120 horas) ; 

fundamentos do cuidado (72 horas)]; Unidades curriculares gerais (saúde da criança, 

neonato; mulher, adulto; idoso) 

✓ DESENVOLVIMENTO PRÁTICO EM AMBIENTE CONTROLADO: Centro de Habilidades; 

Simulação; Fundamentos do cuidado (108 horas)

✓ DESENVOLVIMENTO PRÁTICO EM AMBIENTE REAL: Treinamento de campo em 

Unidades de Internação sob supervisão direta: Unidades curriculares gerais (saúde da 

criança, neonato; mulher, adulto; idoso – 72 horas cada

✓ INTERFERÊNCIA NA REALIDADE: GESTÃO DO CUIDADO – Gerenciamento de Serviços 

de Saúde e Enfermagem: 144 horas; Estágio curricular supervisionado (780 horas 

divididos entre Hospital e Atenção primária): 1 estudante por unidade de internação.



INTERFERÊNCIA NA REALIDADE: GESTÃO DO CUIDADO

• Gestão do cuidado

– Uso do Ciclo PDCA - Diagnóstico da 
realidade com o uso de ferramentas de 
qualidade; Desenvolvimento do Plano de 
Ação e Implementação; Avaliação da 
interferência

– Docentes: Supervisão das atividades

– Enfermeiros de campo: facilitadores

• Etapas

– 4 encontros fora do campo para discussão e 
revisão das fases

– Apresentação em pequenos grupos

– Apresentação para a sala

• Feedback

– Cada encontro e na finalização do estágio

– Elemento motivador para que eles se 
envolvam na Segurança do Paciente

• Resultados

– Testam seus conhecimentos e 
habilidades

– Trabalham suas competências de 
planejamento, organização, liderança, 
comunicação, trabalho em equipe, resolução 
de conflito, negociação, 
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PLAN



Caracterização do problema – observação; roda de conversa

• Cuidados antes da instalação de
quimioterapia

• Colaborador não comparece
(folga/atestado)

• APH

• Especificidades da unidade

• Liberação de quimioterapia

• Implicações e riscos

• Paciente não receber quimioterapia

• Administrar em tempo menor que o
preconizado

• Complicações para o paciente



Levantamento de ideias para possíveis soluções

 Check list de instalação de quimioterapia

 Treinamento da equipe

 Utilizar como padrão na unidade



Plano de Ação – 5W2H

• Construção coletiva de check list de cuidados para 
instalação de quimioterapiaWhat?

• 22/5 – 23/5When?

• Evitar atrasos e complicações na infusão de quimioterapia

• Segurança do Paciente e ProfissionalWhy?



Plano de Ação – 5W2H

• Posto de EnfermagemWhere?

• Aluna da graduação

• Enfermeiros (Manhã, Tarde, Noite)Who?



• Construir estrutura do check list

• Apresentar para equipe: motivo da intervenção; 
rascunho de instrumento criado

• Verificar possíveis melhorias, sugestões

• Realizar mudanças no check list

• Deixar check list disponível na unidade

• Pedir para profissionais utilizarem check list para avaliá-lo

• Fazer mudanças necessárias

• Disponibilizar versão final

How?

Plano de Ação – 5W2H



How
much?

Plano de Ação – 5W2H

Atividade Tempo Custo

Planejamento 13h $ 132,60

Tempo do Estudante 20min x 2 x 2 = 80min $   13,60

Tempo do Enfermeiro 20min x 3 x 2 = 120min $ 159.60

Impressão de check list $     3,00

Chocolate $   30,00

Total $ 338,80
Valor do minuto:
- Estudante do quarto ano: R$ 0,17
- Enfermeiro: R$ 1,33



DO



 Estudo:

 O que é check list

 Cuidados de enfermagem para administração de quimioterápicos

 Normas e procedimentos da Instituição

 Disponibilização de dias para abordagem (5) 

 Consultas  (11) às Enfermeiras – diferentes plantões (5)

 Modelos do check list – apresentação e feedback (6)





CHECK



Avaliação de Reação

 A avaliação de reação apontou que 

todas as enfermeiras gostaram de 

participar da construção do 

instrumento

 Ficaram satisfeitas com o número de 

vezes que foram consultadas

 Sentiram-se participantes de todo o 

processo de construção.

Avalie com uma nota de 1 a 5, sendo que 1 é a 

menor nota e 5, a maior.

1 2 3 4 5

Foi adequada a explicação da graduanda sobre o objetivo da

construção coletiva do check list?

A abordagem da graduanda fez você se sentir participante do

processo de construção do check list?

Quão satisfeita você ficou com o número de vezes que foi

consultada para acrescentar/modificar o check list?

Você gostou de participar da construção do check list?

Em relação ao check list, o que poderia ser melhorado?

Outras sugestões/críticas?



1. Disponibilização versão final em desktop e drive

2. Utilização como padrão na unidade

3. Próximo ciclo de melhoria - PDCA – treinamento da equipe

ACT



Aprendizados sobre Segurança do 
Paciente

Pontos de discussão e reflexão com o grupo e 
classe



Tópicos do Guia OMS Alguns itens

O que é segurança do paciente Danos e sofrimentos causados por eventos adversos

Por que empregar os fatores humanos é importante para a 
segurança do paciente

Entender as causas e os fatores envolvidos

A compreensão dos sistemas e do efeito da complexidade 
nos cuidados

Cuidados ao paciente possuem várias etapas e relações

Atuar em equipe de forma eficaz Estar atento ao trabalho e buscar oportunidades para 
ajudar pacientes e equipe

Aprender com os erros para evitar danos Análise mais profunda dos eventos adversos

Compreender e gerenciar o risco clínico Identificar problemas e corrigir outros potenciais

Usar métodos de melhoria da qualidade para melhorar os 
cuidados

Métodos para avaliar e melhorar os cuidados

Envolver pacientes e profissionais Comunicação honesta com os pacientes após um evento

Prevenção e controle de infecções Principais tipos e causas – como minimizar

Segurança do paciente e procedimentos invasivos Os pacientes correm mais risco de contrair uma infecção ou 
de receber o tratamento errado

Melhorar a segurança no uso de medicação Identificar fatores que levam aos erros e quais providências 
devem ser tomadas para minimizá-los.



Precisamos avançar e muito...









Como ensinar melhor.... segundo

• Professor emérito Dr. Kim Oates

• The University of Sidney

• Trabalha com Reformulação Curricular de cursos de Medicina e Enfermagem

• Formação de lideranças para a segurança do paciente

• Teoria Structure of Observing Learning Outcome (SOLO).



SOLO – Ferramenta Metodológica

• Desenvolvida por Biggs e Collis (1982) – Baseada em princípios piagetianos;

• Possibilidade de identificar níveis hierárquicos de complexidade do entendimento sobre 

conteúdos de diferentes domínios, a partir de instrumentos desenvolvidos para esse objetivo;

• Os sujeitos aprendem distintos conteúdos em estágios de complexidade ascendente e que 

mostram, em geral, a mesma sequência em diferentes tarefas;

• Torna possível, a partir dos dados a que temos acesso, caracterizar de alguma forma os níveis 

de habilidades, ou ainda identificar a evolução de uma habilidade em tarefas particulares. 



✓ Pré-estrutural : Conhecimento empírico

✓ Uni-estrutural: CONHECIMENTO TEÓRICO

✓ Multi-estrutural: DESENVOLVIMENTO PRÁTICO EM AMBIENTE 

CONTROLADO

✓ Relacional: DESENVOLVIMENTO PRÁTICO EM AMBIENTE REAL

✓ Abstrato estendido: INTERFERÊNCIA NA REALIDADE

Pré-estrutural : forma de pensar em que 

as respostas explicitadas são inadequadas. 

Uni-estrutural: o foco é correto, poucas 

informações 

Multi-estrutural: se vale de características 

mais relevantes e corretas,

Relacional: as informações são acessadas, 

os dados são avaliados e as relações são 

estabelecidas. O todo se torna uma 

estrutura coerente; não há 

inconsistências.

Abstrato estendido: generaliza a estrutura 

para um novo quadro com características 

mais abstratas, representando um novo e 

elevado modo de operação. 

SOLO - relação



Quais são os nossos desafios?



Atores no Sistema de Medicação 

Paciente 
Família

Medicina

Farmacia

Enfermagem

Administração ...



A
magnitude 

dos erros de 
medicação

Fontes comuns de 
erros

As 
responsabilidades 

associadas a 
prescrever e 
administrar 

medicamentos

Formas de tornar 
mais seguro o uso 
dos medicamentos



DESEMPENHO 
ESPERADO

Usar nomes genéricos
Adaptar a receita a 

cada paciente

Praticar a anotação 
detalhada de históricos 

de medicação

Conhecer quais 
medicamentos são de 

alto risco

Estar familiarizado com 
os medicamentos que 

prescreve e/ou 
dispensa

Recorrer a auxílios de 
memória

Comunicar-se 
claramente

Desenvolver hábitos de 
verificação

Encorajar os pacientes 
a se envolverem 
ativamente no 

processo de medicação

Notificar e aprender 
com erros

Entender e praticar o 
cálculo das drogas, 

inclusive ajustes 
baseados em 

parâmetros clínicos

Detectar interações 
potenciais/reais entre 

drogas e entre drogas e 
alimentos





Transformações 
no modo de 

ensinar

Adoção de 
novas práticas 

cognitivas

Considerar as 
múltiplas 

inteligências 
individuais e de 
forma integrada



• “Eis o ursinho Edward, descendo a 

escada bem agora, bum, bum, 

bum, de cabeça para baixo atrás de 

Christopher Robin. Tanto quanto 

ele sabe, esta é a única maneira de 

se descer a escada. Mas as vezes 

ele sente que deve haver uma outra 

maneira... Se ao menos ele 

pudesse parar de fazer bum, bum 

bum por um breve momento e 

pensar a respeito”

A. A. Milne

•




