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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi identificar e caracterizar as publicações 

científicas nacionais e internacionais em educação continuada em enfermagem 

envolvendo a temática Segurança do Paciente. Trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura que incluiu estudos publicados entre os anos de 2000 e 

2013, nas bases de dados indexadas LILACS, MEDLINE, Bdenf e Cochrane. 

Dos 621 artigos identificados 44 relacionavam-se ao tema deste estudo. 

Observaram-se apenas estudos internacionais sobre o tema e que enfatizavam 

a adoção de práticas educativas baseada em simulação realística e na 

abordagem multiprofissional. Os estudos que abordavam os resultados das 

práticas educativas baseavam-se na avaliação de resultados em nível 

organizacional analisada por meio de questionários de autoavaliação. 

 

Palavras-chave: educação continuada, segurança do paciente, enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

The studies goal is identify and identify and characterize the national and 

international scientific publications in continuing nursing education involving the 

topic of Patient Safety. This is an integrative literature review that included 

studies published between 2000 and 2013, the indexed databases LILACS, 

MEDLINE, Cochrane and BDenf. 621 articles were identified, 44 were related to 

the topic of this study. We´re observed only international studies on the subject 

and emphasized that the adoption of educational practices based on realistic 

simulation and multidisciplinary approach. The studies that addressed the 

results of educational practices based on assessment results at the 

organizational level analyzed by self-assessment questionnaires.  

 

Keywords: continuing education, patient safety, nursing. 
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APRESENTAÇÃO 

  

Atualmente, as organizações privadas e públicas enfrentam a crescente 

necessidade de investir no campo da educação continuada de seus profissionais. Na 

área de enfermagem hospitalar isto é facilmente percebido, pois as mudanças 

ocorridas no processo de trabalho com os novos modelos de gestão e organização 

do trabalho, políticas de saúde, avanço tecnológico e competitividade determinam 

pressões relacionadas à necessidade de ensino e aprendizagem eficazes para  

facilitar a aplicação correta de conceitos e procedimentos que constituem as 

competências (conhecimento, habilidade e atitude) do profissional de enfermagem 

na organização. 

A educação organizacional, ao desenvolver as potencialidades do 

colaborador, agrega valor ao trabalho e ao trabalhador, melhorando a qualidade dos 

bens e serviços prestados pela organização, favorecendo seu sistema produtivo e 

sua manutenção no mundo capitalista, globalizado e competitivo. 

A equipe de enfermagem representa um grande percentual dos profissionais 

de uma instituição hospitalar, desenvolvendo práticas de assistência e gestão. 

Dessa forma, programas específicos de educação continuada voltados a esse grupo, 

comumente coordenados por enfermeiros, são estratégicos e favorecem o alcance 

dos objetivos da organização, a qualidade e a segurança da assistência em saúde 

tão almejados pelas instituições de saúde atualmente. 

Considero importante fazer uma retrospectiva de minha vida profissional, 

pois é nesta que aparece meu interesse pela educação continuada, atividade que 

fiquei conhecendo quando comecei a trabalhar há cinco anos, como enfermeira 

responsável por um Centro Educacional de Enfermagem, de um hospital privado de 

grande porte da cidade de São Paulo, onde desenvolvi atividades relacionadas à 

educação continuada dos profissionais de enfermagem. Sinto-me privilegiada por 

atuar em processos de ensino-aprendizagem, que é uma atividade que me motiva 

desde criança.  

Entendo que minha relação como mediadora em ensino-aprendizagem 

iniciou-se, formalmente, quando eu cursava a antiga 4º série do primeiro grau. 

Nos dias chuvosos, o recreio escolar era realizado nas salas de aula pelo fato 

do pátio ser descoberto. Assim, em razão da ausência do professor e da 

necessidade dos alunos menores permanecerem em sala de aula, havia um 
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programa de monitoria, que consistia nas atividades de recreação voltadas aos 

alunos das 1º e 2º séries do então Primeiro Grau, sob a monitoria dos alunos da 4º 

série. Os professores convidavam os monitores a participarem do programa e essas 

atividades eram realizadas em dupla durante todo o ano letivo. 

Assim, os dias chuvosos eram os meus prediletos, pois podia exercer a 

atividade de monitoria e colocar em prática a lista de atividades que eu e minha 

parceira tínhamos desenvolvido para o ano. 

Observo que sempre desejei ser professora, mas, ao vivenciar um processo 

de doença em família, passei a admirar e perceber a importância da enfermagem e, 

em 1995, cursei a Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein e, 

assim, iniciei minha formação em enfermagem. 

Durante a graduação, fui descobrindo e praticando as atividades do 

enfermeiro não relacionadas à assistência de enfermagem ao paciente: nas 

atividades educativas, exercidas em cenários e propostas diferentes, como a 

formação dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros; a educação em 

saúde dos pacientes e familiares e a educação continuada da equipe de 

enfermagem. 

Desse modo, fui compreendendo a importância do trabalho de educação 

continuada na estratégia do desenvolvimento de pessoas e seus reflexos na 

qualidade da assistência em saúde. Em busca desse objetivo, após três meses do 

término da graduação em enfermagem, comecei a trabalhar como enfermeira, no 

período da manhã, em uma instituição hospitalar e, à noite, em uma escola de 

enfermagem como professora.  

Na ocasião, fui contratada como docente em um projeto do Ministério da 

Saúde (MS), intitulado Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da 

Enfermagem (PROFAE). No projeto, atuei na educação voltada à formação de 

auxiliares e técnicos de enfermagem. 

A oportunidade de atuar como docente no PROFAE contribuiu para meu 

desenvolvimento profissional, como enfermeira assistencial e como docente. Como 

enfermeira assistencial, pude relacionar a teoria à prática, visto que precisei dedicar 

muito tempo no planejamento e estudo do conteúdo a ser discutido em sala de aula; 

assim, tive a oportunidade de rever muitos conteúdos da graduação, além de 

interagir com os profissionais que exerciam a enfermagem há muito tempo e que, 
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por consequência, tinham grandes vivências na área de enfermagem. Como docente 

aprendi a respeitar e valorizar as experiências prévias dos alunos e buscar 

estratégias de ensino-aprendizagem voltadas ao perfil heterogêneo dos alunos em 

relação à idade, formação básica e experiência profissional. 

Durante três anos, conciliei as atividades na escola e no hospital, porém, em 

razão dos baixos salários e da necessidade de dedicar um tempo extraclasse às 

atividades escolares deixei a atividade docente. 

Em 2006, por estar como enfermeira supervisora de uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), onde predominavam os pacientes geriátricos, cursei a pós-

graduação lato sensu em Geriatria e Gerontologia, na Universidade Federal de São 

Paulo, UNIFESP, e tive contato pela primeira vez com a Disciplina de Didática e os 

conteúdos da Andragogia e Aprendizagem Significativa. 

Na atividade de supervisora, realizava diversas atividades de ensino-

aprendizagem com os profissionais de enfermagem, pois, em razão de minha 

experiência prévia como docente, identificava as necessidades de educação 

continuada e acreditava na mudança das práticas assistenciais com o conhecimento. 

Considero que todas as formas de educação continuada que tenho 

experimentado em minha vida profissional, ou seja, pelos cursos, congressos, 

reuniões, grupos de estudo, pesquisas, entre outras, muito têm contribuído para meu 

desenvolvimento. 

 Percebo que essas atividades repercutiram positivamente em minha vida 

profissional; assim, em 2008, fui convidada a assumir o cargo de coordenadora de 

educação continuada dos profissionais de enfermagem do mesmo hospital. 

Visando desenvolver-me na área da educação, voltei à UNIFESP e, em 2008, 

cursei a pós-graduação lato sensu de Educação em Saúde, cujo conteúdo foi de 

extrema valia para meu desenvolvimento profissional como enfermeira de educação 

continuada.  

Percebendo a complexidade dos papéis que envolvem a equipe de 

enfermagem, no primeiro ano na coordenação do Centro Educacional de 

Enfermagem, realizei um estudo para identificar as expectativas, as facilidades e 

dificuldades da equipe de enfermagem em relação às atividades de educação em 

serviço. Assim, pude dedicar-me à melhoria e sistematização dos programas de 

educação continuada em serviço e também à implantação de programas 
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direcionados às necessidades específicas de cada área de atuação da equipe de 

enfermagem. 

Nesse período, o hospital estava implantando um processo de acreditação 

hospitalar, visando a adotar práticas de melhorias, em todos os departamentos 

existentes, administrativos ou assistenciais, a fim garantir a qualidade e a segurança 

da assistência e melhores resultados institucionais. 

O conceito de acreditação hospitalar é formado com base nos princípios e 

valores da qualidade. A acreditação hospitalar utiliza a lógica da avaliação externa 

realizada pelos grupos certificadores, como, de caráter nacional, a Organização 

Nacional de Acreditação (ONA). 

Com isso, as atividades de educação continuada na instituição tornaram-se 

práticas sistematizadas, obrigatórias, passíveis de avaliação e estratégias para o 

alcance da qualidade e segurança na assistência ao paciente. 

A gestão da instituição adotou o Manual Brasileiro de Acreditação da 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), como referência para sua gestão, que 

contempla requisitos relacionados às politicas de gestão de pessoas nas ações para 

identificar e mapear as necessidades de capacitação e desenvolvimento, planejar e 

realizar os programas e para avaliar a eficácia das atividades de capacitação e 

desenvolvimento. 

Para Davini (2002), a capacitação dos profissionais de saúde desenvolve-se 

dentro de condições institucionais, políticas, ideológicas e culturais, que determinam 

seu resultado, limites e alcances. Portanto, os resultados alcançados com as 

estratégias educativas dependem de diversos fatores, que envolvem desde a 

motivação do profissional, habilidade do formador até as condições de estrutura e 

processos para a aplicação do conhecimento. De certa forma, as pesquisas 

envolvendo a temática buscam identificar os aspectos que melhoram os resultados 

dos programas de ensino-aprendizagem no trabalho e, consequentemente, o 

resultado institucional. 

O processo de acreditação hospitalar, por ser um sistema de avaliação e 

certificação periódico, exige a adoção de práticas constantes relacionadas ao 

desenvolvimento de pessoal. Afinal, visar à qualidade e à segurança da assistência 

ao paciente exige mudança de cultura, estrutura e método de trabalho. 
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Em primeiro de abril de 2013, por meio da Portaria nº 529, o Ministério da 

Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente.  

O Programa Nacional de Segurança do Paciente, em suas estratégias de 

implementação, inclui as atividades de educação na “promoção de processos de 

capacitação de gerentes, profissionais e equipes de saúde em segurança do 

paciente”, e na “(...) inclusão do tema segurança do paciente nos currículos dos 

cursos de formação em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação”.  

Dessa forma, as práticas que visam à Segurança do Paciente não serão foco 

apenas de algumas instituições e, consequentemente, a educação continuada, 

visando atingir os objetivos da Segurança do Paciente, será enfatizada e valorizada. 

Por também acreditar na força, na influência e importância da educação 

continuada no crescimento e fortalecimento da equipe de enfermagem para a 

Segurança do Paciente, é que realizei o presente estudo que, por si só, justifica sua 

importância. 

A apresentação deste trabalho traz a motivação para realizar o presente 

estudo e sua relevância. 

No primeiro capitulo, referencial teórico, é apresentado o papel da 

enfermagem brasileira, seu histórico, a enfermagem atual, a educação continuada, a 

qualidade dos serviços de enfermagem, a historia da realidade, a acreditação do 

hospital e a segurança do paciente; 

Nos segundo capitulo, a pesquisa, é apresentado a escolha teórico 

metodológica a descrição do instrumento de coleta de dados, a revisão integrativa. 

Além de definirmos a delimitação do problema, a questão norteadora da pesquisa, 

os objetivos, a estratégia de busca dos artigos que embasou a pesquisa e seus 

critérios de inclusão. 

No capitulo terceiro, a análise de discussão dos resultados, que será 

apoiada nos artigos que foram incluídos nesta revisão integrativa. 

O capitulo quarto, considerações finais, o objetivo deste capitulo será 

realizar o fechamento de nosso estudo, apresentando as considerações ás quais 

chegamos , baseando-se nas analises dos dados coletados.  

Em virtude da importância dos programas para a Segurança do Paciente e 

os programas de educação profissional constituir-se em um meio para promover a 

assistência em saúde segura, justifica-se meu interesse em investigar como os 
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processos de educação em serviço com foco na segurança do paciente estão sendo 

publicados para favorecer e otimizar recursos na implantação de programas 

educacionais e direcionar o desenvolvimento de futuras pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

1- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A Enfermagem no Brasil: Aspectos Históricos 

 

Para Padilha (2011), à medida que se conhece a história de uma profissão, 

em nosso caso, a enfermagem, percebe-se quanto e como a enfermagem não é 

inseparável de outras atividades da vida, do mundo da saúde e de seus 

compromissos sociais. É com esse olhar que a história confere a possibilidade de 

delinear e identificar quem são, o que pensam, o que sentem, como agem e, ainda, 

quais as perspectivas dos que terão as enfermeiras em sua caminhada como um 

grupo profissional.  

Geovanini et al. (2002) descrevem que a enfermagem no Brasil foi organizada 

primeiramente pelas ordens religiosas, seguida pelo desenvolvimento da educação 

institucional e das práticas de saúde pública e, posteriormente, pela 

profissionalização da enfermagem. 

 Do período colonial até o século XIX ocorreu a organização da enfermagem 

brasileira. 

No início as ações de saúde relacionavam-se, sobretudo, a rituais místicos, 

porém, com a colonização e a presença dos europeus e africanos, o perfil 

nosológico brasileiro foi alterado e as doenças infectocontagiosas como tuberculose, 

febre amarela, varíola, malária, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis 

causaram epidemias e morte de nativos. Darwin relatou que "onde quer que o 

europeu tenha pisado, a morte parece ter perseguido o aborígene” (Darwin, apud 

Porter, 2002, p. 34). Deste modo, a forma de assistência aos doentes passou a ser 

realizada pelos padres jesuítas em enfermarias construídas nas proximidades dos 

colégios e conventos. 

O desenvolvimento da educação em enfermagem no Brasil, conforme 

Geovanini et al. (2002), iniciou-se no final do século XIX, estendendo-se até o 

começo da Segunda Guerra Mundial. 

A questão de saúde, dizem Geovanini et al. (2002), tornara-se um problema 

econômico e social, quando as doenças infectocontagiosas trazidas pelos europeus 

e negros africanos propagavam-se rapidamente pelo núcleo urbano, ameaçando a 

expansão comercial brasileira, pois alguns países que comercializam com o Brasil 
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temiam que as epidemias e endemias brasileiras atingissem a tripulação de seus 

navios e posteriormente sua população. Como o serviço de inspeção de saúde 

pública do Porto do Rio de Janeiro, criado em 1828, era ineficiente, tornaram-se 

necessárias novas ações do governo, a fim de exercer o controle das doenças, 

assumindo a assistência à saúde com a criação de serviços públicos, vigilância e 

controle dos portos. A reforma Oswaldo Cruz, em 1904, incorpora à estrutura 

sanitária novos elementos, como o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, a 

Inspetoria de Isolamento e Desinfecção e o Instituto Soroterápico Federal.  

 

De um modo geral, a assistência à saúde, prestada por este e pelos 
órgãos federais que lhe sucederam, estava restrita às situações de 
epidemia e aos casos de especial interesse para o controle das 
condições de saúde pública, no eixo central da economia, havendo 
de fato quase nenhuma capacidade de atuação do poder federal na 
assistência individual à saúde. (Rise Junior; Nogueira, 2002, p. 12) 

 

Nesse cenário, conforme Galleguinhos e Oliveira (2001) surge a primeira 

Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras em 1890, pelo governo do Rio de 

Janeiro, pelo Decreto nº 791, no Hospital Nacional de Alienados do Ministério de 

Negócios do Interior, a fim de capacitar pessoas para o cuidado de enfermagem e 

atendendo inicialmente aos hospitais civis e militares e posteriormente a saúde 

pública. 

O curso, conforme Geovanini et al.(2002), tinha a duração de dois anos, com 

a formação profissional em conformidade com os moldes da Escola Salpetrière na 

França. O currículo era voltado à assistência hospitalar curativa, embora a 

necessidade emergente de profissional fosse para a área de saúde pública. Desta 

forma,  

(...) as atividades de Enfermagem, que ainda tinham cunho de 
cuidado caritativo e assistencial religioso, passariam a ser parte do 
exercício de uma profissão e teve início a profissionalização dessa 
atividade, a partir do ensino oficial.(Moreira, 2012, p. 403) 

 

Outra iniciativa, segundo Galleguinhos e Oliveira (2001), foi a criação da 

Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, em 1920, que 

desenvolvia enfermeiras voluntárias brasileiras para o trabalho em enfermagem na 

Primeira Guerra Mundial. 
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Geovanini et al. (2002) relatam que os processos de desvinculação da 

atenção médica das associações religiosas e o uso de medicamentos que se 

encontrava ainda incipiente nos países latino-americanos reforçavam a iniciativa dos 

Estados Unidos da América (EUA) para programas de expansão de educação em 

enfermagem. Nesse contexto, Araujo e Sanna (2011) descrevem que o diretor geral 

do Departamento Nacional de Saúde Pública, Carlos Chagas, com a cooperação do 

Serviço Internacional de Saúde da Fundação Rockefeller, por meio da Missão 

Técnica de Cooperação para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, em 

1923, no Rio de Janeiro, inaugura a primeira escola de enfermagem baseada na 

adaptação do modelo nightingaleano: a Escola de Enfermagem Anna Nery. 

Considero importante descrever sumariamente alguns aspectos do modelo 

nightingaleano de cuidado de enfermagem e de sua precursora Florence 

Nightingale, a fim de compreendermos algumas características presentes na 

enfermagem. 

Florence Nightingale (1820-1910) é descrita por Costa et al. (2010) como a 

responsável pela profissionalização da enfermagem, sendo conhecida mundialmente 

como a precursora da enfermagem moderna, após sua atuação na Guerra da 

Criméia, em 1854. Nightingale tornou-se um mito da era Vitoriana, por suas 

contribuições à medicina militar. 

Para Florence Nightingale, de acordo com Lopes e Santos (2010), havia três 

relações principais do cuidado de enfermagem: o ambiente com o doente; 

enfermeira com o ambiente e enfermeira com o doente. 

 Amaro (2004) afirma que, embora Florence Nightingale tivesse várias 

publicações sobre o cuidado em enfermagem, sua prática e seu ensino, o livro Notas 

Sobre a Enfermagem: O que é e não é ser enfermeira, publicado em 1859, é sua 

obra mais divulgada e conhecida. Acrescenta que para compreendermos melhor seu 

pensamento é preciso conhecer o momento histórico da Inglaterra, principalmente o 

puritanismo religioso e a era vitoriana, em que a mulher exercia uma posição 

subalterna ao homem na vida política, social e privada e em algum momento da vida 

poderia ter de prestar cuidados de saúde a alguma pessoa. 

 

Todas as mulheres (…) têm, em algum período da sua vida, a 
responsabilidade pessoal pela saúde de alguém (…) por outras 
palavras, toda mulher é uma enfermeira. (Nightingale, 2005, apud 
Lopes e Santos, 2010, p.17). 
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Em 1860, anexo ao Hospital St Thomas’s, em Londres, é criada a primeira 

Escola Profissional de Enfermagem no mundo, a Nithghtingale School for Nurses. 

Foi nos moldes da escola nightingaleana que a Escola de Enfermagem Anna 

Nery, segundo Geovanini et al. (2002), redimensionou o modelo de enfermagem no 

Brasil, selecionando alunas de camadas sociais mais elevadas e delineando a 

divisão social do trabalho em enfermagem, pois essas enfermeiras eram preparadas 

para executar tarefas de maior complexidade intelectual. 

 

Considerada como formadora de grupos de elite, a escola tornou- se 
tradicional no contexto educacional brasileiro; e suas enfermeiras 
consideradas padrão, durante muito tempo personificaram a imagem 
da verdadeira enfermeira brasileira. (Geovanini et al., 2002, p. 34) 

 
Um Decreto- lei (Decreto nº 20.109 de 15/06/1931) define que as demais 

escolas de enfermagem tenham o mesmo padrão da Escola Anna Nery, cujos 

princípios, trazidos pelas enfermeiras norteamericanas, estavam embasados no 

modelo nightingaleano de submissão, espírito de serviço, obediência e disciplina.  

 

A história da enfermagem moderna é um marco da luta contra a 
influência da dominação masculina na vida social da mulher. Na 
construção histórica da arte e ciência do cuidado, as enfermeiras 
abriram uma possibilidade singular de emancipação da mulher da 
tutela masculina, ainda que exaltadas também pela docilidade, e o 
hospital extensão do lar, que fortalecia a ideia de submissão inerente 
à condição feminina. (Campos, 2012) 

 
O desenvolvimento da enfermagem brasileira, nos aspectos de legislação e 

educação, para Galleguillos e Oliveira (2001), foram desenvolvidas pelas comissões 

criadas pela Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, fundada 

em 1926. 

Geovanini et al. (2002) relatam que a instalação do Ministério de Educação e 

Saúde, em 1931, que visava traçar as diretrizes da educação e da saúde nacional, 

criou as normas para o ensino e exercício da enfermagem. Muitas escolas de 

enfermagem foram fundadas pelo governo federal e pelas congregações religiosas. 

Nestas, as irmãs de caridade ainda desenvolviam a enfermagem na maior parte dos 

hospitais, sem preparo especifico. 
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Conforme os autores supracitados, a enfermagem profissional estava voltada 

para o ensino e para a área em saúde pública, enquanto nos hospitais predominava 

a prática leiga e subserviente da enfermagem, desenvolvida pelas religiosas. 

Em 1961, a Lei nº 2995/56 estabeleceu que, para o ingresso nas escolas de 

enfermagem, o candidato necessitaria de curso secundário completo. Em 1962, a 

formação em enfermagem passou a ser considerada de ensino de nível superior. 

(Geovanini et al., 2002).  

 No período entre as décadas de 1930 a 1960, Geovanini et al. (2002) 

relembram que o Brasil sofreu transformações políticas sociais importantes em 

decorrência da acumulação capitalista e industrialização e nesse cenário ocorre a 

profissionalização da Enfermagem. 

 

A falta de infraestrutura urbana e a precariedade dos serviços 
oferecidos, somados ao alto custo de vida, à inflação, e às 
grandes aglomerações, geraram as condições para a 
deterioração da vida e da saúde do povo brasileiro. (Geovanini 
et al. 2002, p. 36) 

 

Na década de 1950, conforme apontam Geovanini et al. (2002), a emergência 

da atenção médica individualizada exigida pelos trabalhadores reforçou a política de 

saúde médico-hospitalar, colocando a saúde pública em posição secundária, 

alterando o rumo da educação em enfermagem e a desordenada expansão 

profissional. 

Geovanini et al. (2002) afirma que a indústria farmacêutica e a tecnologia 

hospitalar privilegiaram a medicina curativa, cujo centro de referência é o hospital. 

Galleguillos e Oliveira (2001) evidenciam tal realidade ao descrever que, em 1962, 

no primeiro currículo de ensino em enfermagem, a Disciplina Saúde Pública não era 

obrigatória, mas conteúdo de especialização. 

Kletemberg et al. (2010) apontam o interesse do governo e do mercado de 

trabalho em expandir os cursos de enfermagem, a fim de atender à demanda de 

trabalho das diversas instituições hospitalares que surgiram na década de 1940. 

Nesse contexto, o governo subsidiou cursos de enfermagem e oficializou, pela Lei nº 

775, em 6 de agosto de 1949, o curso de enfermagem e o de auxiliar de 

enfermagem, com duração de 36 e 18 meses, respectivamente. Galleguillos e 

Oliveira (2001) afirmam que os profissionais de nível superior eram contratados em 
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maior proporção pelo setor público e os de nível auxiliar pelo setor privado, a fim de 

reduzir custos. 

 

[...] a composição da enfermagem brasileira é sustentada pelo 
sistema de formação, que ao mesmo tempo atende às necessidades 
de trabalho, reforça a fragmentação e a subdivisão do trabalho na 
área. Forma-se assim, uma pirâmide, cujo vértice é ocupado pelos 
enfermeiros e a base pelos numerosos atendentes, estando entre 
ambos os auxiliares e técnicos de enfermagem. (Geovanini, et al., 
2002, p. 38) 

Kletemberg et al. (2010) referem que o Decreto nº 27.426, de 1949, aprovou o 

regulamento básico para os cursos de enfermagem e de auxiliar de enfermagem, 

descrevendo a finalidade de ambos. 

Art. 1º O "Curso de Enfermagem" tem por finalidade a formação 
profissional de enfermeiros, mediante ensino em cursos ordinários e 
de especialização, nos quais serão incluídos os aspectos preventivos 
e curativos da enfermagem. 
  
Art. 2º O "Curso de Auxiliar de Enfermagem" tem por objetivo o 
adestramento de pessoal capaz de auxiliar o enfermeiro em suas 
atividades de assistência curativa.  (Brasil, Decreto Nº 27.426, 1949) 
 

Kletemberg  et al.  (2010) acrescentam que o decreto, ao atribuir as práticas 

curativas ao auxiliar de enfermagem atendeu às necessidades de diversos setores: 

privado, pela mão de obra a um custo menor; médicos,  por disponibilizar um maior 

número de auxiliares para o tratamento terapêutico; e para a enfermeira, pois devido 

ao número deficitário de profissionais delegaria atividades para uma categoria mais 

preparada que os atendentes e direcionaria suas atividades para a administração, 

supervisão e ensino. 

Em 1955, conforme descrevem Kletemberg et al. (2010), o exercício 

profissional da enfermagem foi regulamentado no Brasil pela Lei nº 2.604/55, com 

seis categorizações profissionais: Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, Obstetriz, 

Parteira, Parteira Prática, Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem. 

 

Na análise das atribuições do enfermeiro e do auxiliar e prático de 
enfermagem, transcritas na lei, percebem-se os preceitos da divisão 
social do trabalho da enfermagem em intelectual e em manual, 
ficando a atividade gerencial para o enfermeiro, a quem compete a 
coordenação da equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem. 
(Kletemberg et al., 2010, p. 30) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2027.426-1949?OpenDocument
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A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem foi atualizada em 25 de junho 

de 1986, pela Lei nº 7.498, reduzindo as categorias de enfermagem para quatro: 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e parteiras e 

definindo o tempo de 10 anos para a extinção da categoria do atendente de 

enfermagem que, embora não estivesse descrita na lei anterior, exercia atividades 

práticas de enfermagem. Foram estabelecidas as seguintes atividades para 

categorias: 

 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 
cabendo-lhe: 
I - privativamente: 
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de 
unidade de enfermagem; 
b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços; 
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços da assistência de enfermagem [...] 
 
Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, 
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem. 

 
 
Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, 
de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de 
enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de 
execução simples, em processos de tratamento [...] 

 
 

 Para Ito et al. (2006), as mudanças curriculares do ensino de enfermagem no 

Brasil sempre ocorreram com predominância do modelo médico/hospitalar. Em 

1994, uma nova mudança curricular foi necessária, a fim de atender as 

necessidades impostas pelo setor de saúde no país, relacionadas aos pressupostos 

de equidade, integralidade e universalidade, exigindo profissionais com formação 

generalista, capazes de atuar em distintos níveis de atenção à saúde. 

  Para Galleguillos e Oliveira (2001), pela Portaria nº 1.721/94, foram criadas as 

diretrizes para o ensino de enfermagem; a carga horária mínima passou a ser de 

3.500 horas/aula, com 500 horas destinadas ao estágio curricular, com duração não 

inferior a dois semestres letivos e desenvolvidos sob supervisão docente. O novo 
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currículo prevê a formação do enfermeiro em quatro áreas: assistência, gerência, 

ensino e pesquisa. Os conteúdos relativos à Saúde Pública retornaram sob a 

designação de Saúde Coletiva. 

 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n.9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, desencadeou uma nova estruturação curricular para a formação 

do enfermeiro com a Resolução CNE/CES Nº 03 de 7/11/2001, que definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Enfermagem, 

visando à formação de um profissional generalista, humanista, reflexivo e crítico. 

 No Art. 4º, a Resolução descreve que o profissional deve ser dotado de 

competências e habilidades gerais de atenção à saúde, tomada de decisões, 

comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente. A 

fim de exemplificar, descrevo a competência relacionada à temática deste trabalho. 

                                             

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de 
aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 
prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender a 
aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 
e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 
proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 
futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, 
estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a 
formação e a cooperação por meio de redes nacionais e 
internacionais. (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO 
DE 2001, p. 2) 

 

  No Art. 5º, dentre as habilidades específicas, os aspectos relacionados à 

formação continuada surgem novamente. 

 

XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de 
formação e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem 
e de saúde; 
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas 
de produção de conhecimento que objetivem a qualificação da 
prática profissional; (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE 
NOVEMBRO DE 2001, p. 3) 

 
Silva et al. (2010) destacam que os desafios estabelecidos pela DCN/ENF 

(Diretrizes Curriculares Nacionais/Enfermagem) visam à formação do profissional na 

contemporaneidade, que exige profissionais comprometidos com a democracia e a 

emancipação humana e que sejam capazes de inovar; portanto, o ensino deve 

romper com as práticas pedagógicas que não capacitam os indivíduos para agir 
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frente às complexidades do cotidiano humano. Acrescenta que é preciso romper 

com a dicotomia entre o saber e fazer, teoria e prática. Pois, almeja-se que: 

 

 §1º Os conteúdos curriculares, as competências e as 
habilidades a serem assimilados e adquiridos no nível de graduação 
do enfermeiro devem conferir- lhe terminalidade e capacidade 
acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e 
necessidades prevalentes e prioritárias da população conforme o 
quadro epidemiológico do país/região. 

§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades 
deve promover no aluno e no enfermeiro a capacidade de 
desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente. 
(Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001, p. 4). 
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1.2 A Enfermagem Atual 

 

Conforme dados do Observatório Nacional de Recursos Humanos (2004), os 

profissionais de enfermagem, definidos pelas categorias de enfermeiro, técnico de 

enfermagem e auxiliar de enfermagem constituem o maior contingente da força de 

trabalho em saúde, no Brasil e no mundo.  

As principais diferenças entre as categorias profissionais de enfermagem 

estão descritas nos dados do quadro abaixo. 

 

Quadro 1. Síntese das categorias profissionais em enfermagem em relação à carga-

horária de formação e competência. 

 

Categoria 
Profissional 

Escolari-
dade 

Carga-horária 
mínima do 
curso de 
formação 
(horas) 

Competência (Lei nº 7.498, de 25 de 
junho de 1986) 

Auxiliar de 
enfermagem 

Ensino 
profissio-
nalizante 

1.110  O Auxiliar de Enfermagem exerce 
atividades de nível médio, de 
natureza repetitiva, envolvendo 
serviços auxiliares de Enfermagem 
sob supervisão, bem como a 
participação em nível de execução 
simples, em processos de tratamento. 

Técnico de 
Enfermagem 

Ensino 
profissio-
nalizante 

1.660  O Técnico de Enfermagem exerce 
atividade de nível médio, envolvendo 
orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau 
auxiliar, e 
participação no planejamento da 
assistência de Enfermagem 

Enfermeiro Ensino 
Superior 

4000 O Enfermeiro exerce todas as 
atividades de Enfermagem. 

 

Fonte: Adaptado de Gianini (2012).  

 

 Dados do INEP/MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação e Cultura (2006) apontam que 

no período entre 1991 e 2004 houve um aumento de quase 300% no número de 
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cursos de graduação presencial em enfermagem no Brasil, totalizando 13.965 

egressos em 2004.  

Para Erdmann, Fernandes e Teixeira (2011), a expansão entre 1991 e 2010 

totaliza um incremento de 645,28% no número de cursos de graduação, em resposta 

às pressões da demanda pelo ensino superior e de mercantilização do ensino. 

Os autores supracitados alertam para o fato da pós-graduação stricto sensu, 

ao contrário da graduação, crescer de forma lenta e em números pequenos com 

grande absorção pelo setor público. Em 2010, a área de enfermagem possuía 41 

programas de pós-graduação e 61 cursos credenciados pela Capes, sendo 20 

doutorados, 38 mestrados acadêmicos e três mestrados profissionais. 

Os cursos de formação para auxiliares e técnicos de enfermagem também 

expandiram-se nos últimos anos. Dados do INEP (2012) mostram que o curso de 

Enfermagem na educação profissional é o mais procurado na rede privada, com 

19% de participação e o quarto mais procurado na rede pública, totalizando 154359 

matrículas. 

Os profissionais de enfermagem no Brasil, segundo dados do Conselho 

Federal de Enfermagem (2011), cadastrados em 2010 nos Conselhos Regionais de 

Enfermagem totalizam 1.449.583 profissionais; sendo 287.119 (19,81%) 

enfermeiros, 625.862 (43,18%) técnicos de enfermagem, 533.422 (36.8%) auxiliares 

de enfermagem e 106 (0,01%) parteiras.  

 A mesma pesquisa também revelou que a distribuição dos profissionais não é 

homogênea, havendo uma maior concentração dos profissionais de enfermagem 

nas macrorregiões Sudeste (32,14%) e Sul (32,13%). 

 A categoria com maior proporção de profissionais por habitantes é a de 

auxiliares de enfermagem (0,54% da população), seguida pelos técnicos de 

enfermagem (0,38%) e enfermeiros (0,15%), no total de 0,76% profissionais por 

habitante no país. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que a 

proporção ideal de profissionais de enfermagem por habitante é de 1 profissional 

para cada 500 habitantes (1:500). No Brasil, encontramos a proporção de 3.8 

profissionais de enfermagem por 500 habitantes, porém com distribuição irregular. 

Atualmente 87.24% são profissionais do sexo feminino e 12, 76% do masculino.  
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Na 64º Conferência Mundial de Saúde, a OMS (2011), preocupada com a 

escassez e má distribuição dos profissionais de enfermagem, recomenda aos 

Estados membros elaborar ações para fortalecer a profissão de enfermagem. 

 O profissional de enfermagem, por atuar na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde em diversos cenários da assistência ao 

paciente e por permanecer o maior número de horas com os pacientes, atua nas 

múltiplas intervenções técnicas e na interação dos diversos profissionais da equipe 

de saúde, contribuindo para o fortalecimento dos serviços de saúde e segurança do 

paciente.  

 [...] sustentada no diálogo entre as ciências biológicas e humanas, a 

enfermagem é o agente de interligação entre o sistema e o paciente, 

e encontra-se em posição única para a promoção de sua segurança, 

desde que direcione seu valor e poder para o cuidado do paciente, e 

não para correção de sistemas falhos de prestação de assistência. 

(Pedreira, p.1, 2009) 

 

 O reconhecimento da equipe de enfermagem como um importante agente de 

saúde é claro; portanto, algumas ações são tomadas também no sentido de 

capacitar e qualificar os profissionais continuamente, a fim de atender às diversas e 

cada vez mais complexas demandas do setor de saúde.  
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1.3 A Educação Continuada em Saúde 

 

As mudanças do cenário mundial da saúde têm impacto sobre as 

organizações e as pessoas submetendo-as a um processo acelerado e diferenciado 

de transformação de sua estrutura e formas de organização do trabalho. Por sua 

vez, essas transformações demandam profissionais com competências adequadas, 

inovadoras e em constante transformação, na qual se insere o papel da educação 

ou formação continuada. 

O hospital é visto como uma empresa prestadora de serviço à população 

modificando a visão de paciente para cliente, convergindo para a adoção de 

medidas direcionadas à satisfação dos clientes. 

Lima-Gonçalves (1998) cita que o grande volume de conhecimentos gerados 

na área de saúde e o contínuo movimento de inovação vêm exigindo dos dirigentes 

dessas organizações uma busca constante de competência e superação dos 

padrões assistenciais. 

Bezerra (2003) aponta que as características individuais das pessoas, tais 

como criatividade, flexibilidade e compromisso vêm sendo critérios importantes na 

admissão, avaliação e sucesso na implantação de mudanças. 

A educação e o trabalho são elementos que acompanham o homem ao longo 

de sua existência e o mundo do trabalho tem exigido pessoas tecnicamente 

capacitadas que se constituem no recurso-chave das empresas (Mello, 1997). 

Conforme Mello (1997) a aprendizagem de adultos é caracterizada por alguns 

princípios como a necessidade de saber, o autoconceito de aprendiz, as 

experiências de vida, a vontade de aprender, a orientação de aprendizagem e a 

motivação que têm influenciado os estudos da área de desenvolvimento de pessoas 

e de educação continuada. 

Bezerra (1995, p. 35) refere que a educação continuada deve ser percebida 

como um processo que busca propiciar ao indivíduo a aquisição de conhecimentos, 

“para que ele atinja sua capacitação profissional e desenvolvimento pessoal, 

considerando a realidade institucional e social”. 

A educação continuada é percebida como fundamental para a qualidade da 

assistência à saúde, “é uma qualificação de vida de uma população aos que prestam 
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assistência como aos que são assistidos e, para a enfermagem, representa um 

esteio que segura a boa qualidade de assistência” (Bezerra, 2003, p. 36). 

Luz (2000) afirma que o primeiro marco histórico para a Educação Continuada 

aconteceu na década de 1950, na reunião patrocinada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a temática de 

discussão envolveu a educação de adultos e a cooperação internacional para o pós-

guerra. Destacaram-se as transformações do conhecimento, sendo preciso aprender 

e capacitar-se, para que ocorra um ajuste a um mundo em mutação. Como segundo 

marco histórico aponta, na década de 1960, a capacidade do adulto aprender com 

enfoque técnico-científico e o surgimento de projetos de educação de adultos e 

capacitação da mão de obra. 

Oliveira et al. (2011) aponta que a preocupação com a educação dos 

profissionais de saúde foi pauta das III e IV Conferência Nacional em Saúde, na 

década de 1960, sob o conceito de Educação em Serviço, apontando para a 

importância do aperfeiçoamento e especialização dos profissionais que atuam em 

saúde sanitária. 

Luz (2000) relata ainda que o terceiro marco histórico da educação 

continuada ocorreu na década de 1970, ao colocar o homem “como sujeito 

consciente dentro da realidade em que vive e em cujo espaço social deseja interagir 

como sujeito transformador”. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 1978, em razão da 

necessidade de aumentar e apoiar o desenvolvimento das competências dos 

profissionais de saúde identificadas na XIX Conferência Sanitária em 1974, publicou 

um guia sobre a organização dos programas de educação continuada aos 

profissionais de saúde, contendo informações sobre o planejamento, implementação 

e melhorias dos mecanismos da educação contínua desses profissionais. Na 

oportunidade, apontou Educação Continuada como: 

 

Enfoque que, ao enfatizar o feito de que uma sociedade em 
mudança a aprendizagem não se conclui, origina ações 
educativas de compensação e atualização de saberes para 
permitir ao adulto uma participação ativa inteligente no 
acompanhamento e controle da mudança. (OPAS, 1978, p. 6, 
tradução nossa). 
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Conceituou educação continuada como: 

 

O processo de ensino-aprendizagem ativo e permanente. 
Destinado a atualizar e melhorar a capacitação de pessoas ou 
grupos frente à evolução científico-tecnológica e as 
necessidades sociais. (OPAS apud Haddad, 1987, p. 1, 
tradução nossa). 

  

 Independente da amplitude dos programas de educação continuada, para a 

OPAS (1978), algumas etapas devem ser planejadas e monitoradas para o sucesso 

do programa. Os aspectos essenciais das etapas de formação dos programas de 

educação continuada em serviço são descritos, apontando as diretrizes para a 

identificação das necessidades de educação, determinação da equipe de saúde a 

ser envolvida, elaboração das prioridades e objetivos educacionais, identificação do 

nível atual de conhecimentos dos envolvidos, construção de um currículo 

educacional com cronograma, eleição dos métodos e instrumentos educacionais 

necessários para o processo de ensino-aprendizagem, análise dos recursos 

financeiros, métodos para acompanhar a evolução e o impacto do processo e formas 

de registro e certificação. 

 Borges-Andrade (2002) sintetiza a descrição acima descrevendo que o 

treinamento é como um sistema integrado por três elementos: 1) avaliação das 

necessidades, 2) planejamento e execução do treinamento e 3) avaliação do 

treinamento. Estes elementos mantêm-se em constante fluxo de informações, 

contribuindo, sobretudo o último, para o provimento de informações que garantam a 

retroalimentação e o aperfeiçoamento do sistema. 

Haddad (1987) descreve que o processo de capacitação deve articular todos 

os elementos que o constituem e desenvolver-se na prática profissional, afinal toda 

ação em saúde tem um componente educativo. O pesquisador relata a importância 

do monitoramento dos resultados alcançados com o processo, evidenciando 

indicadores oportunos ou repostas frente às necessidades e lacunas apontadas no 

início do processo educativo. 

Davini, Nervi e Roschke (2002), em um estudo que analisou quinze projetos 

de educação em serviço de saúde realizados em oito países da América Latina, 

concluíram que o aspecto menos desenvolvido é a avaliação dos resultados. 
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 Lacerda e Abbad (2003) afirmam a existência de diferentes modelos de 

avaliação de resultado das estratégias de educação em serviço, que possuem níveis 

de critérios de avaliação, que em geral abordam principalmente três níveis de 

avaliação: (1) Reação: que mensura a satisfação dos participantes em relação ao 

apoio e desenvolvimento do curso, a aplicabilidade, a utilidade; (2) Aprendizagem: 

mensura o grau de assimilação e retenção dos conteúdos ensinados no curso, por 

meio de testes ou provas de conhecimentos aplicados pelo instrutor ao final do curso 

e (3) Impacto do Treinamento no Trabalho, Comportamento no Cargo e/ou 

Transferência: mensura o conceito de transferência de treinamento, ou seja, à 

aplicação no ambiente de trabalho, de conhecimentos, habilidades ou atitudes 

adquiridas em situações de treinamento. 

Abbad, Gama e Borges-Andrade (2000) afirmam que a taxonomia de níveis 

de avaliação sugerida por Kirkpatrick, em 1976, em quatro níveis: reação, 

aprendizagem, desempenho no cargo e resultados, vem sendo a mais utilizada nas 

pesquisas estrangeiras sobre avaliação do treinamento e sugerem que as variáveis-

critério reações, aprendizagem, desempenho no cargo e resultados (ou mudança 

organizacional e valor final) mantêm entre si um forte relacionamento positivo. 

Pilatti e Borges-Andrade (2005) apontam a existência de três variáveis que 

podem afetar o resultado dos programas de educação no trabalho: as variáveis 

instrucionais, as contextuais e as individuais. A primeira envolve os aspectos do 

planejamento instrucional e a execução do treinamento; as variáveis contextuais, o 

conjunto de fatores externos ao contexto de treinamento, como o ambiente 

organizacional e a última, as variáveis individuais, relacionadas às características 

dos participantes dos programas.  

Para Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006), as ações visam a produzir 

efeitos favoráveis e permanentes; portanto, mensurar o resultado pode avaliar em 

que medida os esforços despendidos foram efetivos.  

A OPAS (1978) reforça a importância do processo de educação continuada 

ser algo permanente na vida dos profissionais de saúde e que os objetivos 

educacionais devem visar ao desenvolvimento dos serviços e dos indivíduos, para 

não se tornar um ensino profissional incompleto. 
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Os educadores de adultos mostram por unanimidade, que a 
educação continuada não pode ser reduzida a divulgar normas 
para o desempenho no trabalho imediatamente, mas também 
que deve educar os indivíduos, levando-os, passo a passo, a 
uma maior consciência dos problemas de saúde, consciência 
que é essencial para o desempenho técnico adequado. 
 (OPAS, 1978, p. 26, tradução nossa). 

 

Alguns termos são encontrados na literatura para nomear as atividades 

educativas, após a formação profissional em saúde. Massaroli e Saupe (2005), em 

uma revisão sistemática, apontaram que as expressões mais encontradas foram: 

educação em serviço, treinamento em serviço, educação no trabalho, educação 

continuada e educação permanente. 

Autores como Massaroli e Salpe (2005), Montavani e Méier (2007), Paschoal 

e Pedozzi (2009), Silva e Seiffert (2009), ao descreverem as diferenças e 

semelhanças conceituais entre Educação Continuada e Educação Permanente, 

resumidamente concluem que os conceitos são diferentes, porém complementares e 

não excludentes. 

No Guia citado anteriormente sobre a Educação Continuada, a OPAS (1978) 

define Educação Permanente como: 

 

Concepção de educação que enfatiza a dignidade da pessoa 
(maduro e responsável) e seu direito democrático de dar e receber 
aprendizagem de acordo com as suas necessidades individuais e 
sociais dentro de um processo concebido sem prazo temporal (para 
ser executado em todas as fases da vida), sem restrição social (para 
atingir todos os homens), sem exclusão de conteúdo (a riqueza da 
realidade social é uma fonte válida de aprendizado). (OPAS, 1978, 
p.6, tradução nossa). 

 

 Peixoto et al. (2013) encontraram consenso na literatura ao definir Educação 

Permanente, com referência a Política Nacional de Educação Permanente no Brasil. 

 
A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o 
aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e 
ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem 
significativa e na possibilidade de transformar as práticas 
profissionais. A educação permanente pode ser entendida como 
aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das 
pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas 
enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos 
e as experiências que as pessoas já têm. (Ministério da Saúde, 
Brasil, 2007, p.13). 
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  Para Nietsche (2009), o conceito de Educação Continuada modificou-se de 

forma compatível com seu real valor na sociedade moderna, pois o processo não 

engloba apenas o aperfeiçoamento técnico-profissional, mas também a qualificação, 

conduta ética, cidadania, reafirmação ou reformulação de valores, integrando os 

sujeitos envolvidos para uma práxis crítica e criadora.  

Mancia, Cabral e Koerich (2004) apresentam um quadro comparativo sobre 

os termos. 

Quadro 2. Principais diferenças entre Educação Continuada e Educação 

Permanente: conceitos-chave.  

Aspectos Educação Continuada (EC) Educação Permanente (EP) 

Público-Alvo Uniprofissional Multiprofissional 

Inserção no mercado 

de trabalho 

Prática autônoma Prática institucionalizada 

Enfoque Temas de especialidades Problemas de Saúde 

Objetivo Principal Atualização Técnico-

científica 

Transformação das práticas 

técnicas e sociais 

Periodicidade Esporádica Contínua 

Metodologia Pedagogia da transmissão Pedagogia centrada na 

resolução de problemas 

Resultados Apropriação Mudança 

Fonte: Mancia, Cabral e Koerich (2004).  

O Ministério da Saúde aponta que os processos de educação permanente em 

saúde visam à transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho; portanto, devem ser realizados por meio de problematização do processo 

de trabalho e pautados pelas necessidades de saúde das pessoas e populações, 

com análise dos processos de trabalho, em seus problemas e desafios. (BRASIL, 

2004) 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) busca o desenvolvimento de 

atividades baseadas na aprendizagem significativa direcionadas para o trabalho, 



39 

 

 

 

favorecendo a transformação da prática, de forma participativa e contextualizada, 

não se restringindo à assimilação de conhecimentos e habilidades, e sim pela 

construção e interação, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

Assim, os conceitos utilizados neste estudo são referentes à Educação 

Continuada e Educação Permanente, partindo-se do pressuposto que o primeiro é 

uma complementação do anterior, ao referir-se às práticas educativas continuadas, 

permanentes e significativas, visando ao trabalho e ao desenvolvimento pessoal, em 

razão das mudanças da sociedade com a revolução tecnológica, globalização e 

problemas de ordem social e econômica.  
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1.3.1 A Educação Continuada em Enfermagem 

 

Oguisso (2000) refere que, na década de 1960, as mudanças eram 

relativamente lentas; portanto, o conhecimento e habilidade adquiridos durante a 

formação do enfermeiro poderia mantê-lo atualizado por um período de anos à 

frente. 

Pelas mudanças e inovações rápidas, frequentes e continuadas na sociedade 

atual, as instituições de saúde sentiram a necessidade de desenvolver programas de 

educação continuada e permanente, a fim de garantir o melhor desempenho e 

assistência à saúde. 

 O I Seminário de Educação Continuada em Enfermagem, realizado pela 

Sociedade Brasileira de Enfermagem (ABEn), ocorreu, em 1979, e recomendou a 

prática de atividades de educação continuada nas instituições de saúde. Quase vinte 

anos depois, conforme a ABEn (2012), em 1979 é criada a SOBRECEn - Sociedade 

Brasileira de Educação Continuada em Enfermagem, que iníciou como GIEC – 

Grupo de Interesse em Educação Continuada em 1991. Para Luz (2000), esta 

propiciava a troca de experiências de educação continuada em enfermagem nas 

instituições públicas e privadas, por meio de reuniões científicas e publicações. 

A OPAS (1978, p. 65) considera a educação continuada como “um direito e 

uma responsabilidade compartilhada pelo empregador e empregado”. Declara que 

ao empregador cabe a responsabilidade de promover ações de educação contínua e 

o direito de exigir de seus trabalhadores essas atividades para servirem melhor a 

população e, aos trabalhadores, a responsabilidade de manter e melhorar seu 

desempenho para atender à população.  

 As legislações envolvendo o profissional de enfermagem contemplam direitos 

e deveres relacionados à educação continuada. 

  O Decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 

1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, contempla no art. 8º que como 

integrante da equipe de saúde, incumbe ao enfermeiro “participação nos programas 

de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos 

programas de educação continuada” (BRASIL, 1986). 
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O Código de Ética dos profissionais de enfermagem, aprovado em 2007, 

contempla responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem em relação 

aos aspectos educacionais. 

No artigo 2º é direito do profissional de enfermagem “Aprimorar seus 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática 

profissional”, porém também é dever e responsabilidade, conforme o artigo 14, 

“Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão”.  

Aos gestores de enfermagem são direcionadas responsabilidades de 

favorecer e promover as condições para o aperfeiçoamento da equipe de 

enfermagem, conforme descrito no Código de Ética de Enfermagem e na Resolução 

do Conselho Federal de Enfermagem sobre o dimensionamento do quadro de 

pessoal da equipe de enfermagem. 

 

Art. 8º - O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 3 a 
5% do quadro geral de profissionais de enfermagem para cobertura 
de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e participação de 
programas de educação continuada. (Resolução COFEN 293/2004). 
 
Art. 69 - Estimular, promover e criar condições para o 
aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de 
Enfermagem sob sua orientação e supervisão. (COFEN, 2007). 

 

 

Evidencia-se, portanto, a responsabilidade, o dever e o direito de todos os 

profissionais de enfermagem, conforme a categoria profissional, de participarem de 

atividades que visem ao desenvolvimento técnico-científico, pessoal e social para 

favorecer a clientela, a coletividade, a profissão e a saúde. 

Retomando a importância da responsabilidade compartilhada entre 

empregador e empregado em programas que visem ao desenvolvimento do 

profissional de saúde, Oguisso (2000) alerta sobre a busca e o custeio de 

aperfeiçoamento profissional por parte dos próprios enfermeiros, sem contar com o 

apoio e incentivo das organizações, pois algumas compreendem as atividades de 

educação continuada, como uma obrigação individual. Acrescenta que em um 

levantamento realizado pelo COFEN e ABEn, em 1986, identificava-se a educação 

continuada dos profissionais como  a área mais crítica, pois não estava 

institucionalizada e sistematizada. 
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 A OPAS (1978) recomenda que um profissional exerça o controle dos 

processos da educação continuada, dedicando-se exclusivamente a essas 

atividades, a fim de minimizar o fracasso dos programas de educação continuada 

pelo fato do coordenador atuar em tempo parcial. 

  Leite e Pereira (1991) também defendem que, para garantir o 

desenvolvimento dos profissionais, o serviço de enfermagem deve ter um setor ou 

serviço que agrupe, organize e coordene as atividades educacionais, comumente 

nomeadas de “educação continuada ou contínua”, "educação em serviço" ou 

"treinamento". Esse serviço ou setor especializado na estrutura administrativa de 

uma instituição de saúde pode hierarquicamente subordinar-se à área de recursos 

humanos, à chefia de enfermagem, ser um órgão de staff ou estar dentro de uma 

estrutura matricial. 

  Peres, Leite e Gonçalves (2012) apontam que os setores de educação 

continuada em enfermagem executam diversos processos, entre eles o Treinamento 

e Desenvolvimento, o Recrutamento, Seleção e Avaliação do Desempenho 

profissional. As autoras acrescentam que o serviço de Educação Continuada visa 

promover o crescimento pessoal e profissional da equipe de enfermagem e 

entendem que as demais atribuições são os meios para o alcance desse objetivo. 

 Ao analisar o Serviço de Educação Continuada em Enfermagem de vinte e 

dois hospitais na Cidade de São Paulo, Luz (2000) identificou objetivos, finalidades e 

áreas de atuação definidas, porém sendo necessária ainda a adequação na 

operacionalização de alguns processos. 

 Santana (2004), analisando trinta trabalhos científicos publicados de 1999 a 

2003 sobre educação continuada, evidenciou as fases para implantação e 

elaboração dos programas, centrando as ações no diagnóstico e nas estratégias 

implementadas nos serviços de educação continuada, porém, as fases 

subsequentes são pouco exploradas. 

 Bezerra (2003) aponta que os serviços de educação continuada não devem 

oferecer programas educativos padronizados por considerar que os adultos 

precisam estar internamente motivados para aprender ou possuir uma necessidade 

real de aprendizado que possibilite a aplicação imediata do conhecimento adquirido 
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em seu dia a dia. É preciso organizar a forma de trabalhar, além das necessidades 

educativas, reconhecidas em cada grupo. 

 Na saúde, a qualidade do desempenho trata da prestação de um serviço, no 

qual precisa que haja uma interação interpessoal, envolvendo clientes e 

profissionais, e esta deve ser sempre a tônica da enfermagem. 

  O profissional de educação continuada é um potencial agente de mudanças 

que interage com a equipe de enfermagem por meio de estratégias para sua 

capacitação e aprimoramento no exercício das ações educativas de enfermagem, 

além de seu papel de apoio à gerência e equipe de enfermagem (BEZERRA, 1997). 

 A Educação Continuada dos profissionais não é recente e vem sofrendo 

mudanças ao longo do tempo, a fim de garantir o desenvolvimento do profissional, 

melhorias nos processos e a busca pela qualidade e segurança dos pacientes nos 

serviços de saúde. 
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1.4 A história da Qualidade 

 

 A qualidade como objeto de atenção gerencial é citada por Gurgel Junior e 

Vieira (2002) como algo existe há séculos, pois na atividade manufatureira artesanal 

havia a observação por parte dos mestres-artesãos aos aprendizes, cujo objetivo era 

evitar falhas no processo de manufatura e controlar a qualidade. Na década de 

1920, tal preocupação desencadeia a atividade de inspeção, pois pela transição da 

atividade manufatureira para a produção industrial com a produção em massa, surge 

a preocupação com a uniformidade dos produtos para evitar problemas na 

comercialização. 

  Nos anos de 1950 e 1960, Gurgel Junior e Vieira (2002) referem que houve 

uma grande evolução no gerenciamento das empresas, em especial, no Japão, 

motivada pela necessidade de reconstrução da economia nipônica, após a Segunda 

Guerra Mundial. Na época, foram desenvolvidos quatro elementos básicos no 

processo de evolução da qualidade: a Quantificação dos Custos da Qualidade, o 

Controle Total da Qualidade, a Engenharia da Confiabilidade e o Programa de Zero 

Defeito. Assim, deu-se início a era da qualidade, cujo objetivo era prevenir os 

problemas, empregando mais técnicas estatísticas para essa finalidade. Deming, 

Juran e Feigenbaun iniciaram os esforços nos exercícios das práticas gerenciais 

voltadas à qualidade nas organizações japonesas, fundamentadas em teorias 

desenvolvidas nas décadas anteriores.  

Em sua abordagem gerencial contemporânea, Gurgel Júnior e Vieira (2002, p. 

329) observam que a Gestão Estratégica da Qualidade envolve o uso de técnicas 

comportamentais, o emprego do conceito de clientes internos e externos, cuja 

satisfação é o objetivo maior, a formação de equipe que pensa e executa projetos e 

a ênfase nos processos e fluxos de trabalho, com base na estruturação 

organizacional adequada. 

 Desse modo, Wisner e Eakins (1997) afirmam que a qualidade passou a ser 

um objetivo perseguido pelos organizadores, tornando-se objeto de interesse das 

grandes corporações, tanto no setor fabril como no de serviços, e consideradas 

essenciais à sobrevivência das organizações em um mercado competitivo. 

 No setor da saúde, Gomes (1998) e Mezomo (2001) referem que a qualidade 

apresenta muitas definições que podem ser um conjunto de atributos com um nível 
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de excelência profissional, o emprego eficiente de recursos, o alcance dos objetivos 

e o alto grau de satisfação para os clientes. 

 O comitê do Instituto de Medicina Americano considera que a qualidade “é o 

meio pelos quais os serviços de saúde aumentam os resultados desejados para os 

indivíduos e populações” (Institute of Medice, 2002). 

 Para Mezomo (2001, p. 73), qualidade “é um conjunto de propriedades de um 

serviço que o tornam adequado à missão de uma organização concebida como 

resposta às necessidades e legítimas expectativas de seu cliente”.  

 Nos conceitos apresentados, há uma diversidade de ideias sobre a qualidade; 

no entanto, há uma concordância, que para Chiavenatto (2006, p. 330), é que “falam 

o mesmo idioma por meio de diversos dialetos, pois atrás dos conceitos está a figura 

do cliente e a base por sua satisfação”. 

 Desse modo, Werkema (2006) observa que para um serviço ser considerado 

de qualidade é preciso que tenha um atendimento bom, um modo acessível, seguro 

e no tempo certo, de acordo com as necessidades do cliente, podendo ser ele 

interno ou externo. 

 Para Silva (2008), é preciso que a qualidade nos serviços de saúde seja 

voltada a uma atenção humanizada, efetiva, eficaz, segura das práticas 

desenvolvidas, de baixo custo e com ações livres de eventos adversos.  

 Antunes e Trevisan (2000), Padilha (2001) consideram que a qualidade nos 

serviços de saúde seja a elevação do modo de pensar, agir e produzir com foco no 

cliente, por intermédio do modo de elevação de nível de qualificação e educação dos 

trabalhadores; pelo desenvolvimento das lideranças e do trabalho em equipe com 

orientação para uso de fatos e dados estatísticos a fim de controlar os serviços 

prestados por parte dos usuários e governos.  

 As instituições de saúde, ao aderirem aos princípios e ferramentas de 

qualidade total, buscam a redução dos custos internos, aumento da produtividade, 

melhoria dos processos e de sua imagem, além de aumentar a segurança, a 

satisfação e a confiança de seus clientes, com redução do trabalho e custos. 

 Para o alcance da qualidade, Silva (2008) menciona que as instituições de 

saúde adotam modelos de gestão embasados na Teoria da Qualidade Total, 

proposta e divulgada por Edward Deming (1900-1993), que tem como núcleo a ideia 

do fornecedor dos clientes internos e externos e o controle dos processos como um 
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dos aspectos mais importantes dentro desse conceito.  A Teoria da Qualidade Total, 

citada por Antunes e Trevizan (2000), propõe uma metodologia específica e 

apresenta "Os 14 princípios de Deming", que são: 

1 Criar constância de propósito para a melhora do produto e do serviço; 

2 Adaptar a norma a filosofia; 

3 Cessar desperdício de inspeção em massa; 

4 Acabar com as práticas de aprovar orçamento com base no preço; 

5 Melhorar constantemente o sistema de produção e serviço; 

6 Investir em treinamento; 

7 Adotar e instituir liderança; 

8 Afastar o medo; 

9 Romper as barreiras entre os diversos setores de pessoal; 

10 Eliminar ”slogans”, exortações e metas para a mão de obra; 

11 Suprimir a cotas numéricas para a mão de obra. Eliminar objetivos numéricos 

para o pessoal de administração; 

12 Remover as barreiras que privam as pessoas do justo orgulho pelo trabalho bem 

executado; 

13 Estimular a formação e o autoaprimoramento de todos; 

14 Tomar iniciativa para realizar a transformação. 

Em uma revisão de literatura sobre a adoção do sistema de Gestão da 

Qualidade Total em hospitais, Balsanelli e Jericó (2005) evidenciaram resultados 

satisfatórios, propiciando ganhos aos clientes internos, externos e às estatísticas 

hospitalares. As autoras apontam ser preciso considerar que as avaliações das 

equipes devem substituir as avaliações individuais; as medidas de resultado devem 

focar a qualidade e os investimentos contínuos para o treinamento e qualificação 

permanente devem ter precedência sobre números e quotas.  
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1.4.1 Qualidade em serviços de saúde 

 

A primeira lei relacionada com a qualidade da assistência e saúde encontra-

se no código de Hamurabi, imperador da Babilônia em 2000 a. C., que ressaltava “a 

prevenção da má prática e compensava aquele que sofria o efeito da mesma” 

(Aquino; Giaponnes; Santos 2008, p.20). Pela referida lei, a qualidade dependia 

exclusivamente do profissional médico. 

No início do século XIX, Labaddia et. al. (2004) apontam que Florence 

Nightingale implantou o primeiro modelo de melhoria contínua de qualidade ao 

adotar formas inovadoras de cuidar, durante a Guerra da Crimeia (1854), e 

responsabilizar o hospital pela garantia da qualidade assistencial. Seu trabalho com 

rígidos padrões sanitários e cuidados de enfermagem, conforme Balsanelli e Jericó 

(2005) proporcionou uma redução na taxa de mortalidade de 42,7% para 2,2%, 

tornando-a precursora dos programas de qualidade nos serviços de saúde e 

colocando em evidência o papel do enfermeiro nesse cenário. 

Contemporaneamente a Nightingale, Carraro (2004) cita a atuação de 

Semmelweis, um médico, que atuou também na forma de prevenir e controlar as 

infecções, particularmente as puerperais, pois demonstrou a relação entre a 

contaminação das mãos do pessoal médico com as "partículas cadavéricas" e a 

transmissão da febre puerperal. 

 Fontana (2006) relata que Semmelweis preconizava a antissepsia e a 

lavagem das mãos antes do parto, constatando a gravidade da transmissão cruzada. 

Adotou o uso de hipoclorito de cálcio como desinfetante capaz de remover venenos 

cadavéricos e determinou que todos os médicos, estudantes e a enfermagem 

lavassem as mãos com a solução, desencadeando uma redução na mortalidade 

materna de 12,24% para 1,20%.  

Assim, o atendimento hospitalar é compreendido como “uma rede de serviços 

interligados para a assistência em situações agudas e críticas, com visão de morte”, 

tendo o atendimento com qualidade, pré-requisito para êxito nos serviços de saúde 

(Calil, 2007, p. 17). 

Para Zanovello (2010), a qualidade é o ato de atender às necessidades dos 

clientes internos e externos, o que significa atingir sua satisfação imediata. Desse 
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modo, no setor de saúde, a qualidade deve fazer parte da prestação de serviços, 

que é conhecida há milênios. 

Na saúde, para Zanovello (2010), a qualidade é vista como uma das 

vantagens competitivas quando implementada como estratégia. O processo de 

administração estratégica inicia-se com a melhoria da qualidade da assistência 

postada. 

De acordo com a autora citada, para a implantação de qualidade em saúde é 

preciso respeitar a melhoria da qualidade da assistência prestada. Assim, devem ser 

observados alguns valores: superar e encontrar as expectativas dos clientes; 

transmitir confiabilidade; garantir respeito e integridade em todas as relações, 

aprimorar continuamente os processos de trabalho, estimular o trabalho em equipe 

por meio de comunicação clara; e, ressaltar a responsabilidade e importância de 

cada profissional no processo estratégico, entre outros. Na empresa moderna, o 

conceito de qualidade deve referir-se à administração que envolve cinco funções de 

gestão: planejamento, organização, gestão de processos, coordenação e controle. 

Nesse sentido, Silva (2011) também reforça a complexa rede que envolve o 

sistema de atendimento sendo composta da adequação da infraestrutura dos 

serviços, articulação entre eles, bem como provisão de materiais, de equipamentos e 

de recursos humanos especializados que envolvem o sistema de atendimento e de 

cuja articulação depende a segurança do cliente. 

Schiesari e Malik (2006) consideram que, na área da saúde, muitos dos 

envolvidos com gestão lembram que, nas organizações do setor, deveriam existir 

outros interesses, além do conhecimento e controle do custo de obtenção dos 

produtos, como por exemplo, dispor de mais equipamentos, documentar melhor um 

caso, ter uma equipe mais completa para prestar assistência.  

 Mas, as autoras consideram que o senso comum aponta para a noção de que 

mais qualidade custa mais caro em qualquer área da economia. A Gestão da 

Qualidade Total (GQT) introduz como inovação a existência de custos da não 

qualidade, além de ter mais equipamentos com um custo em razão de sua 

aquisição, instalação e manutenção. Esses novos equipamentos podem eliminar 

uma série de problemas, apressando o diagnóstico e reduzindo a média de 

permanência diminuindo os custos, porém, nem sempre é assim, pois, mais 

trabalhadores qualificados custam mais em termos de salário; desse modo, 
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Schiesari e Malik (2006) observam que precisa haver condições mínimas de trabalho 

para a prestação da assistência adequada com qualidade: área física em bom 

estado de manutenção, disponibilidade de equipamentos em condições de uso, 

material de consumo e medicamentos presentes quando necessários trabalhadores 

de distintos graus de escolaridade e capacitados para o trabalho. 

Feldman, Gatto e Cunha (2005) referem que a Avaliação da Qualidade na 

saúde começou no século passado, com o Colégio Americano de Cirurgiões (CAC) 

que, em meados de 1924, estabeleceu o Programa de Padronização Hospitalar 

(PPH).  

No programa, foi instituído um conjunto de padrões mais apropriados para 

garantir a qualidade da assistência aos pacientes. Nele, três padrões relacionavam-

se à organização do corpo médico, ao conceito de corpo clínico, outro preconizava o 

preenchimento do prontuário, com a história do paciente, bem como as condições de 

alta, e o último referia-se à existência de recursos diagnósticos e terapêuticos, além 

de, no mínimo, um laboratório clínico para análises e departamento de radiologia.  

Para Schiesari (1999), esses padrões referiam-se às condições necessárias 

para os procedimentos médicos e ao processo de trabalho, mas não consideravam 

outras necessidades e ou serviços como os da equipe de enfermagem com a 

necessidade da assistência 24 horas. 

 Avedis Donabediam, na década de 1960, descreveu os objetos de avaliação e 

na década de 1990, os sete atributos da qualidade em saúde, que são muito 

utilizados.  

 Toledo (2006) observa que os objetos de avaliação são conhecidos como a 

tríade formada pela estrutura, processo e resultado assistencial, assim entendida: 

estrutura – avalia o ambiente em que se desenvolve a assistência e os instrumentos 

utilizados, referindo-se, portanto às características mais estáveis e invariantes de 

como se estabelece a direção da atenção à saúde (pessoal, instalações e 

equipamentos); processo – avalia a dinâmica de assistência ao paciente, ou seja, o 

que fazem os profissionais da saúde do ponto de vista técnico na condução da 

atenção e sua interação com os pacientes; resultado – exame do resultado da 

atenção ao paciente, são as consequências da atenção (ou a falta dela) na saúde de 

quem a recebe. 
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 Sobre essa tríade, Silva e Formigli (1994) e Toledo (2006) concluíram que 

uma boa estrutura favorece processos adequados, aumentando a probabilidade de 

alcançar os resultados desejáveis, ou seja, os resultados institucionais podem ser 

decorrentes do cuidado prestado, da consequência de sua falta ou não 

conformidade. 

  Donabedian (2003, p.22) considera que “o cuidado de boa qualidade é 

aquele que proporciona ao paciente o bem-estar máximo e mais completo”, e a boa 

qualidade é a que produz um volume específico de recursos para os cuidados de 

saúde, os melhores resultados entre benefícios e danos à população como um todo. 

Assim, para Donabedian (2003), a qualidade do cuidado em saúde compõe-

se de diversos atributos, também conhecidos como “Sete Pilares da Qualidade”, 

como: a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a aceitabilidade, a 

legitimidade e a equidade. Esses atributos podem ser avaliados de modo isolado ou 

em uma variedade de combinações, sendo medidos de um modo ou outro e 

expressam a qualidade.  

Em 2011, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica- PMAQ-AB. O programa propõe um 

incentivo financeiro variável aos municípios com valor associado aos resultados 

alcançados pelas equipes e municípios. As metas de desempenho são pactuadas e 

os compromissos acordados envolvem o alcance de melhores resultados aos 

indicadores de saúde e padrões de qualidade selecionados.  Esses indicadores 

relacionam-se a grupos prioritários, como gestantes, pacientes hipertensos e 

diabéticos. Já os padrões de qualidade incluem os aspectos de infraestrutura, 

organização do trabalho, capacidade para atendimento de casos agudos, satisfação 

dos usuários, dentre outros.  

Para Paim et al. (2011), apesar dos avanços percebidos nas últimas décadas 

no país, tanto na disponibilidade de serviços de saúde como na organização das 

redes assistenciais, pode-se observar que a subtilização de cuidados efetivos/ 

necessários e a utilização de cuidados sensíveis à oferta convivem com problemas 

que denunciam o deficiente desempenho do sistema de saúde; ainda, a estas 

deficiências podem ser acrescentadas as iniquidades sociais no acesso e na 

adequação do cuidado prestado, com indivíduos socialmente menos favorecidos, 
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com menos oportunidades de receberem os cuidados de saúde que precisam e dele 

se beneficiarem. 

 Ainda que alguns gestores apresentem várias compreensões sobre a 

conceituação de qualidade e programas de avaliação, a busca da melhoria está 

presente e modificando a cultura organizacional em prol de melhores processos e 

resultados, como estratégia de competitividade e satisfação do cliente.  

Donabedian (2003) considera que um cuidado inseguro expressa-se pelo 

aumento do risco de danos desnecessários ao paciente, que podem causar um 

impacto negativo nos resultados do cuidado de saúde, pois a segurança é uma 

dimensão da qualidade. Vincent (2010, p.26) aponta que “a segurança é a dimensão 

mais crítica e decisiva aos pacientes”. Embora a segurança constitua-se como uma 

dimensão da qualidade, algumas vezes é mostrada descolada desse contexto; mas 

para Travassos e Caldas (2013), essa tendência vem perdendo força mais 

recentemente para abordagens que a interpretam como parte integrante do conceito 

de qualidade. 

Há diferentes instrumentos empregados para a melhoria da qualidade das 

instituições, de seus serviços e processos, sendo possível destacar o papel das 

acreditações decorrentes de avaliações externas.  

Vaz (1997) observa que a avaliação externa da qualidade é proposta por uma 

organização especializada em determinado assunto, a qual um grupo de 

especialistas estabelece padrões a serem seguidos, para chegar a um melhor 

desempenho da gestão, buscando a melhoria dos processos institucionais, 

aprimorando a qualidade da assistência prestada e a segurança dos pacientes. 

Entre estas organizações, podem ser citadas as propostas do Prêmio Nacional da 

Qualidade das Normas, Organização Nacional de Acreditação (ONA) e CBA 

(Consórcio Brasileiro de Acreditação).  

Para Vincent (2005), as práticas que levam à melhoria na qualidade iniciam-

se na identificação das características, necessidades específicas da instituição e 

riscos do serviço ou processo; seguidos pelo estabelecimento das metas com um 

plano de ação para alcançá-las, cuja análise posterior dos resultados deve ser 

sistematizada e avaliada criteriosamente, a fim de reiniciar ou manter processos. 
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1.4.2 A Acreditação Hospitalar 

 

D’Innocenzo (2006) descreve que, por volta da década de 1980, surgiu no 

Brasil a procura por padrões de qualidade que pudessem ser implantados nos 

hospitais do país e, em resposta a essa situação, a Federação de Hospitais tentou 

desenvolver projetos e programas dirigidos à melhoria da qualidade e desempenho 

de seus filiados, apoiando-se em entidades internacionais. 

Feldman, Gatto e Cunha (2005) dizem que, na década de 1960, nos Estados 

Unidos da América, a maior parte dos hospitais americanos já havia atingido os 

padrões mínimos preconizados inicialmente pela Joint Commission on Accreditation 

of Hospitals, instituição responsável pelas acreditações americanas, desencadeando 

uma mudança no grau de exigência, considerando também processos e resultados 

da assistência, que estavam descritos no Manual for Hospital publicado em 1970.  

No Brasil, Manzo et al. (2012) relatam a história do Sistema Brasileiro de 

Acreditação, que se iniciou no final dos anos 1980, quando a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) estabeleceu um conjunto de padrões para os hospitais 

da América Latina, a fim de desenvolver a qualidade nesses países. 

EM 1999, as autoras observam que foi criada a Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), entidade não governamental, sem fins lucrativos, com a 

atribuição de coordenar o sistema de acreditação no Brasil embasado no Manual 

Brasileiro de Acreditação. 

A acreditação hospitalar é “um sistema de avaliação e certificação da 

qualidade dos serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado” (ONA, 2008). 

Souza e Lacerda (2009) citam que o Consórcio Brasileiro de Acreditação 

(CBA) define a acreditação como um processo de avaliação externa, de caráter 

voluntário, por meio do qual uma organização, em geral, não governamental, avalia 

periodicamente as instituições de saúde para determinar se atendem a um conjunto 

de padrões concebidos para melhorar a qualidade e o cuidado ao paciente. 

Mello e Camargo (1998) definem a acreditação Hospitalar como:  

 

 Sistema de avaliação periódica e reservada, para 
reconhecimento da existência de padrões previamente 
definidos na estrutura, processo e resultados, com vistas a 
estimular o desenvolvimento de uma cultura contínua de 
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qualidade na assistência médica hospitalar e na proteção à 
saúde da população (Mello; Camargo, 1998, p. 2003). 

 

 A acreditação é apenas uma entre tantos recursos voltados ao objetivo de 

desenvolver e manter um sistema de gestão para a qualidade; mas, como qualquer 

outro sistema de gestão de qualidade, por si só não resolve todos os problemas de 

uma organização. 

 Forte, Matos e Batista (2011) afirmam que a acreditação só pode ser 

compreendida no contexto das propostas políticas que delimitam sua aplicação em 

sistemas de saúde concretos, bem como em função das características do arranjo 

dos serviços de saúde nesses sistemas, adquirindo distintos significados em função 

das relações e política nos países. 

 Conforme apontam Mello e Camargo (1998), o processo de acreditação tem 

como objetivo avaliar, padronizar e melhorar os recursos da organização de saúde, 

sejam eles estruturais ou de processos, mas sempre buscando o melhor resultado. A 

Acreditação Hospitalar não substitui a gestão de qualidade, porém, pode contribuir 

para a padronização e melhoria contínua. 

 A certificação da avaliação hospitalar pelo processo de acreditação aponta 

uma direção positiva na melhoria da assistência aos pacientes, bem como 

estabelece níveis crescentes de Qualidade. No Brasil, atualmente, a acreditação 

de serviços de saúde ocorre sobretudo por meio de três métodos, sendo dois de 

padrão internacional e um nacional. O Padrão Internacional de Qualidade é 

acreditado pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), por meio do Manual da 

Joint Commision International (JCI), acreditadora norte-americana ou pelo Instituto 

Qualisa de Gestão (IQG), por meio do manual da Accreditation Canada, acreditadora 

canadense. Já como Padrão Nacional de Qualidade a Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), por meio de manual próprio com reconhecimento da 

Anvisa/Ministério da Saúde. 

 Dados do CBA (2014) sintetizam uma lista de 24 hospitais acreditados no 

Brasil e outros em processo de acreditação, o da ONA (2014) aponta um total de 

217 certificações concedidas com um crescimento de 34,8% em relação a 2012, 

destes envolvendo 105 hospitais.  
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 A equipe de enfermagem vem contribuindo para o desenvolvimento da 

qualidade assistencial e institucional, participando dos processos avaliativos em 

situações distintas, seja como avaliador das organizações acreditadoras ou como 

avaliados. E, para o futuro: 

Entende-se que será das organizações que possuírem algum tipo de 

certificação e que de certa forma, isto quebrará o paradigma da 

fragmentação da saúde proporcionando serviços que realmente 

atendam as necessidades da população, com segurança, inclusive 

superando as expectativas dos pacientes, essência da excelência. 

(Feldman, Gatto e Cunha, 2005, p.218). 
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1.5 A Segurança do Paciente 

 

“Talvez pareça estranho enunciar como primeiro dever 

 de um hospital não causar mal ao paciente...” 

(Florence Nightingale, 1859) 

 

1.5.1 Reconhecendo o Problema 

 

Há mais de dois mil anos, Hipócrates dizia “primeiro, não cause dano”. Os 

erros foram, por muito tempo, conforme Wachter (2010), considerados subprodutos 

inevitáveis da assistência em saúde ou consequência advinda de maus 

profissionais. 

Melhorias da qualidade da assistência à saúde e a segurança do paciente 

passaram a ser pauta mundial de discussões, também como políticas públicas na 

área da saúde, impulsionadas pela publicação de estudos epidemiológicos em 

saúde, em 1999, To Err is Human: building a safer healh system, Errar é humano: 

construindo um sistema de saúde mais seguro, apontando os erros e sequelas 

evitáveis que acometem os pacientes na assistência à saúde, estimando que entre 

44.000 e 98.000 americanos morrem por ano em decorrência de erros na assistência 

em saúde.  

Conforme o IOM (1999), os erros médicos evitáveis nos hospitais excedem 

mortes como acidentes automobilísticos, o câncer de mama e AIDS. 

Com o objetivo de modificar esse panorama e facilitar o desenvolvimento de 

políticas e práticas de segurança do paciente, a OMS, em 2004, lançou formalmente 

a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, na 57ª Assembleia Mundial da 

Saúde, recomendando aos países maior atenção ao tema Segurança do Paciente. 

O programa, a Segurança do Paciente da OMS, descrito no WHO (2008), tem 

como objetivo coordenar, disseminar e acelerar melhorias na segurança do paciente 

em todo o mundo, desenvolvendo normas e padrões globais promovendo políticas 

baseadas em evidências e mecanismos para reconhecer a excelência na segurança 

do paciente internacionalmente, fomentando as pesquisas e prestando assistência 

aos países.  
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Desde sua criação, anualmente, a OMS oferece uma série de programas que 

abrangem aspectos sistêmicos e técnicos para melhorar a segurança do paciente 

em todo o mundo.  

A OMS (2013) descreve dez fatos sobre a Segurança do Paciente: 

Fato 1: A segurança do paciente é um grave problema de saúde pública 

global. Nos últimos anos, os países têm cada vez mais reconhecida a importância de 

melhorar a segurança do paciente. Em 2002, os Estados-Membros da OMS 

concordaram com uma resolução da Assembleia Mundial da Saúde sobre a 

segurança do paciente; 

Fato 2: As estimativas mostram que nos países desenvolvidos um em cada 

dez pacientes é prejudicado ao receber cuidados hospitalares. O dano pode ser 

causado por uma variedade de erros ou eventos adversos; 

Fato 3: Nos países em desenvolvimento, a probabilidade de pacientes que 

estão sendo prejudicados nos hospitais é maior que nas nações industrializadas. O 

risco de infecções associadas aos cuidados de saúde em alguns países em 

desenvolvimento é até 20 vezes maior do que em países desenvolvidos; 

Fato 4: A qualquer momento, 1,4 milhões de pessoas no mundo sofrem de 

infecções adquiridas em hospitais. A higiene das mãos é a medida mais importante 

para reduzir infecções associadas aos cuidados de saúde e ao desenvolvimento de 

resistência aos antimicrobianos; 

Fato 5: Pelo menos 50% dos equipamentos médicos nos países em 

desenvolvimento estão inutilizáveis ou apenas parcialmente utilizáveis. Muitas 

vezes, o equipamento não é usado pela falta de habilidades ou commodities. Como 

resultado, os procedimentos de diagnóstico ou de tratamento não podem ser 

realizados. Isto leva a diagnóstico ou tratamento que pode representar uma ameaça 

à segurança dos pacientes, podendo resultar em ferimentos graves ou morte. 

Fato 6: Em alguns países, a proporção de injeções administradas com 

seringas ou agulhas reutilizadas sem esterilização é tão elevada, como 70%. Isso 

expõe milhões de pessoas a infecções. A cada ano, injeções inseguras causam 1,3 

milhões de mortes, principalmente devido à transmissão de agentes patogênicos 

transmitidos pelo sangue, tais como o vírus da hepatite B, vírus da hepatite C e HIV; 

Fato 7:  A cirurgia é uma das intervenções de saúde mais complexas, mais de 

100 milhões de pessoas necessitam de tratamento cirúrgico a cada ano por 
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diferentes razões médicas. Problemas associados à segurança cirúrgica nos países 

desenvolvidos são responsáveis pela metade dos eventos adversos evitáveis que 

resultam em morte ou invalidez. 

Fato 8: Os benefícios econômicos de melhorar a segurança do paciente são 

convincentes. Estudos mostram que a hospitalização adicional, custos de litígio, as 

infecções adquiridas em hospitais, a perda de renda, invalidez e despesas médicas 

têm custado alguns países entre eles, EUA, US$ 6 bilhões a 29 bilhões por ano; 

Fato 9: As indústrias com maior risco percebido, como a aviação e as usinas 

nucleares, têm um histórico de segurança muito melhor do que os cuidados de 

saúde. Há uma em 1.000.000 de  possibilidades de um viajante ser prejudicado  em 

uma aeronave. Em comparação, há uma em 300 chances de um paciente ser 

prejudicado durante os cuidados de saúde; e 

Fato 10: A experiência dos pacientes e sua saúde estão no centro do 

movimento de segurança do paciente. A Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente está trabalhando com 40 “campeões” - que no passado sofreram devido à 

falta de medidas de segurança ao paciente - para ajudar a tornar os cuidados de 

saúde mais seguros em todo o mundo. 

Além do dano direto ao paciente, os eventos adversos são percebidos como 

encargos financeiros consideráveis para o sistema de saúde. Em 1999, segundo 

IOM (1999) foi estimado que o custo total dos eventos adversos evitáveis nos 

hospitais do EUA estava entre US $ 17 bilhões e US $ 29.000 milhões anualmente. 

O tempo de internação pode aumentar em dez dias e o risco de óbito hospitalar em 

sete vezes quando comparado com aqueles sem complicação. 

  É evidente que os pacientes podem sofrer danos em decorrência da 

assistência em saúde com lesões permanentes, lesões temporárias, aumento do 

tempo de permanência no hospital e até morte, conforme WHO (2012). Nos últimos 

15 anos, temos aprendido que os eventos adversos não ocorrem porque as pessoas 

querem causar danos intencionalmente nos pacientes, mas, em razão da 

complexidade dos sistemas de cuidados de saúde, que envolvem diversos 

procedimentos e profissionais.  
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1.5.2 Compreendendo como acontecem os Erros  

 

A assistência médico hospitalar é extremamente complexa em razão dos  

recursos alocados e da extrema variabilidade de procedimentos e métodos de 

execução. Vries et al. (2008) afirmam que essa assistência envolve a articulação de 

diversas áreas de conhecimento para a prestação do serviço, fatos que conferem 

alto risco para a ocorrência de incidentes e danos ao paciente. 

A Organização Mundial de Saúde (2009) define erro como uma falha ao 

executar um plano de ação como pretendido ou aplicação de um plano incorreto. Os 

incidentes são eventos ou circunstâncias que podem resultar em dano ao paciente. 

São estratificados em circunstância relatável, situação que favorece um dano; near 

miss ou quase-falha, o incidente ocorre, porém,  não alcança o paciente por ter sido 

identificado precocemente; incidente sem dano, atinge o paciente, porém sem 

consequência; e, incidente com dano (evento adverso), atinge o paciente e ocasiona 

algum dano em decorrência do erro e não de complicações relacionadas à evolução 

da patologia de base. 

A segurança do paciente é definida por WHO (2009) como “a redução ao 

mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado do 

paciente”. 

Silva (2011) refere que os tipos de incidentes são categorias que agrupam os 

incidentes de mesma natureza, como: processo ou procedimento clínico; 

documentação, infecção associada ao cuidado, medicação/fluídos IV; sangue e 

produtos sanguíneos; nutrição; oxigênio, gás e vapores; comportamento; dispositivos 

e equipamentos médicos; pacientes, infraestrutura e recursos/administração.  

Vries et al. (2008) e Vincent (2009) relatam que diversas condições propiciam 

o erro que resulta em dano, como as condições do paciente, ambiente de trabalho, 

estrutura organizacional, contexto institucional, fatores da equipe e comunicação.  

Proporcionar uma assistência em saúde com segurança e qualidade depende de 

critérios, como estrutura e processos consistentes, que são de favorecidos pela 

identificação de fatores críticos e de risco, adoção de medidas preventivas e 

corretivas e avaliações constantes dos processos e resultados.  



59 

 

 

 

A abordagem moderna para a segurança do paciente e gerenciamento de 

riscos, conforme Vincent (2009), adota a concepção de sistemas e o “modelo do 

queijo suíço” para avaliação dos erros. 

 O primeiro pressupõe a condição humana, ou seja, a capacidade de errar, e 

a importância de promover por meio de ações que antecipem e interceptem as 

falhas. Já o “modelo do queijo suíço”, desenvolvido por James Reason, enfatiza a 

análise do erro ou evento adverso sobre sua causa-raiz e não apenas na causa 

aparente, pois em organizações complexas um único erro é insuficiente para causar 

o evento adverso.  

Watcher (2010) destaca que “modelo do queijo suíço” favorece a 

compreensão sobre a importância da existência de erros latentes durante o 

processo, favorecendo a adoção de estratégias que mantenham os profissionais em 

um ambiente que possam interceptar as falhas antes que causem o dano:“O erro 

deve ser analisado sob uma perspectiva sistêmica para que possam ser 

completamente compreendidos. “(Vincent, 2009, p.144). 
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1.5.3 Estratégias Para a Segurança do Paciente 

 

"Errar é humano. Ocultar os erros é imperdoável.  

Não aprender deles não tem perdão." 

 

A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, descrita pela OMS (2004), 

estabeleceu metas e desafios globais, com o objetivo de modificar esse panorama, 

conforme são resumidos nos dados do quadro 3: 

 

Quadro 3. Áreas de ação do Programa de Segurança do Paciente da OMS.  

Área de ação 1 O Desafio Global para a Segurança do Paciente pressupõe 
comprometimento e ações em segurança do paciente para minimização 
de risco em todos os países. Em 2005, foi lançado o primeiro Desafio 
Global para a Segurança do Paciente, focado na prevenção e redução 
de IRAS, com o tema Uma Assistência Limpa é uma Assistência mais 
Segura. Em 2007, o segundo Desafio Global de Saúde do Paciente teve 
foco na segurança cirúrgica, com o tema Cirurgias Seguras salvam 
Vidas.  

Área de ação 2 Pacientes pela Segurança do Paciente asseguram que a voz do paciente 
esteja no centro do movimento pela saúde do paciente em todo o mundo.  

Área de ação 3 Pesquisa em Segurança do Paciente envolve pesquisas internacionais 
para o conhecimento da natureza do dano ao paciente e 
desenvolvimento de ferramentas de prevenção.  

Área de ação 4 Taxonomia/Classificação Internacional para Segurança do Paciente 
desenvolve um sistema internacionalmente aceito de classificação da 
informação em segurança do paciente, promovendo efetivo aprendizado 
global.  

Área de ação 5 Relato e Aprendizagem promovem ferramentas valiosas de notificação, 
análise, investigação e abordagens que identificam fontes e causas de 
riscos, propiciando a realização de ações de aprendizado e prevenção 
de eventos adversos.  

Área de ação 6 Soluções para Segurança do Paciente tratam de intervenções e ações 
práticas para prevenção de dano ao paciente.  

Área de ação 7  Alto 5S difunde boas práticas para a mudança organizacional, clínica e 
de equipe, como: cuidados no preparo de soluções concentradas de 
eletrólitos; controle da medicação nas transições de cuidado; realização 
de procedimentos corretos nos sítios corretos; prevenção de falhas de 
comunicação durante a passagem de plantão; prevenção e redução de 
IRAS.  

Área de ação 8 Tecnologia para segurança do paciente foca na utilização de novas 
tecnologias para promoção da segurança do paciente.  

Área de ação 9 Gerenciando conhecimento irá reunir e compartilhar conhecimentos 
sobre a evolução mundial da segurança do paciente.  

Área de ação 
10  
 

Eliminando infecção da corrente sanguínea associada a cateter central 
concentrará esforços mundiais para ações de prevenção, controle e 
eliminação deste tipo de infecção em serviços de saúde.  

Área de ação 
11 

Educação para cuidado seguro desenvolve guias curriculares para 
estudantes da área da saúde, voltados para a segurança do paciente.  
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 (continuação) 
Área de ação 
12 

Prêmio de segurança envolverá prêmios internacionais de excelência no 
campo da segurança do paciente, impulsionando mudança e melhoria 
nesta área.  

Área de ação 
13 

Checklists para a área da saúde vem desenvolvendo outras listas de 
verificação de segurança em serviços de saúde (após averiguação do 
sucesso da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica na diminuição 
da morbidade e mortalidade de pacientes, tais como: check-lists para 
Influenza A (H1N1),  

 

  

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Brasília, jan-jul de 2011. 

 

Para os Desafios Globais de Segurança do Paciente é considerado um 

elemento central do trabalho da Aliança, a formulação dos Desafios Globais para a 

Segurança do Paciente. A cada ano, a Aliança organiza programas que buscam 

melhorar essa segurança, e a cada dois anos um novo Desafio é formulado para 

fomentar o comprometimento global e destacar temas correlacionados e 

direcionados a uma área de risco identificada como significativa em todos os 

Estados Membros da OMS. WHO (2013) descreve os dois desses desafios: 1. Uma 

Assistência Limpa é Uma Assistência Mais Segura, com foco na higienização das 

mãos; 2. Cirurgia Segura Salva Vidas, com o foco do uso Seguro Check-list.   

Para abordar esse problema global, WHO (2007) descreve os nove tipos mais 

comuns de erros médicos e as soluções de segurança dos pacientes para preveni-

los. As Soluções de Segurança dos Pacientes abordam os problemas de nomes de 

medicação com grafia e pronúncia semelhantes; identificação de pacientes; 

comunicação durante a transferência de pacientes; execução do procedimento 

correto no local correto do corpo; controle de soluções concentradas de eletrólitos; 

garantia de precisão na medicação durante transições nos cuidados; como evitar 

conexões mal feitas de cateteres; uso único de dispositivos de injeção; e uma melhor 

higiene das mãos para prevenir infecções associadas a cuidados de saúde. 

A JCI (2011) estabelece seis ações para a segurança do paciente nomeadas 

de Metas Internacionais para a Segurança do Paciente, que compreendem: Meta 1 - 

Identificar os pacientes corretamente; Meta 2 - Melhorar a efetividade da 

comunicação entre os profissionais da assistência; Meta 3 - Melhorar a segurança 

de medicações de alta vigilância (high-alert medications); Meta 4 - Assegurar 

cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto; 
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Meta 5 - Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde e Meta 6 - 

Reduzir o risco de lesões aos pacientes, decorrentes de quedas.  

Castro et al. (2013) afirmam que as Metas Internacionais de Segurança 

exigem um elevado grau de integração entre os processos, além de uma cultura de 

segurança bem definida e fortalecida, algo normalmente distante de grande parte 

dos serviços públicos de saúde do Brasil. Recentes estudos brasileiros, citados por 

PROQUALIS (2014) apontam para uma incidência de 10% de eventos adversos em 

pacientes de hospitais do Brasil, sendo 60% evitáveis. 

As ações para a Segurança do Paciente e qualidade da assistência no Brasil 

são reforçadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como a 

Rede de Hospitais Sentinela, que gerencia notificações de eventos adversos 

decorrentes de medicamentos, materiais, equipamentos e hemoderivados. Os 

programas de acreditação em qualidade para as instituições de saúde e, mais 

recentemente, em 2013, pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), criado pelo Ministério 

da Saúde, tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em território nacional, por meio dos seguintes objetivos específicos: 

I - promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, 

organização e gestão de serviços de saúde, por meio da 

implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do 

Paciente nos estabelecimentos de saúde; 

 II- envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança 

do paciente; 

III - ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à 

segurança do paciente; 

IV - produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre 

segurança do paciente; e 

V - fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no 

ensino técnico, de graduação e pós-graduação na área da 

saúde. 
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 O Programa Nacional de Segurança do Paciente (Brasil, 2013) propõe que a 

elaboração e validação de protocolos, guias e manuais voltados à segurança do 

paciente em diferentes áreas, como as infecções relacionadas à assistência à 

saúde; procedimentos cirúrgicos e de anestesiologia; prescrição, transcrição, 

dispensação e administração de medicamentos, sangue e hemoderivados; 

processos de identificação dos pacientes; comunicação no ambiente dos serviços de 

saúde; prevenção de quedas; úlceras por pressão; transferência de pacientes entre 

aspectos do cuidado e o uso seguro de equipamentos e materiais. 

Os Sistemas de Acreditação Hospitalar em qualidade como a Joint Comission 

International (JCI), Organização Nacional de Acreditação (ONA) e Consórcio 

Brasileiro de Acreditação (CBA) também contribuem por meio de suas diretrizes para 

a disseminação e adoção de medidas de gestão focadas na segurança e qualidade, 

pois a segurança é entendida como um componente da qualidade assistencial. 

Wachter (2010) observa que a política de segurança do paciente substitui a 

“identificação de culpados” para a uma abordagem de “avaliar os processos 

assistenciais”, definindo estratégias de ação para minimizar os riscos da assistência 

em saúde e impedindo, dessa forma, que um risco se transforme em um erro ou um 

evento adverso, afetando a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, 

o meio ambiente e a imagem institucional. 

Silva (2011) mostra que o ambiente e a segurança, nas instituições de saúde 

são muito discutidos e aplicados. Assim, ter um ambiente seguro, funcional e 

operacional significa gerenciar os riscos que existem o tempo todo, com o objetivo 

de reduzi-los e controlar os perigos, riscos, prevenir acidentes e danos e manter as 

condições de segurança e conforto a pacientes, visitantes e colaboradores. 

Desse modo, o monitoramento dos riscos relacionados ao ambiente é capaz 

de manter a instituição preparada para o exercício regular, com base na obediência 

legal predominante no município e estado. 

O monitoramento, por meio da verificação e controle e o sistema de 

indicadores, conferem ao gestor do ambiente o diagnóstico da situação em que se 

encontra o ambiente hospitalar. Assim, para Marczyk (2005), uma boa política 

institucional voltada aos aspectos de segurança e de acompanhamento das 

modificações imposições e orientações legais garante um ambiente seguro, 

sobretudo no âmbito hospitalar.  
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Para garantir a segurança do ambiente, Marczyk (2005) e Sales (2008) 

apontam ser preciso estabelecer alguns processos que devem ser gerenciados, 

como segurança física (barreiras de identificação, sinalização e uso de crachá), 

segurança patrimonial (seguros, controles de câmeras com registro, acessos 

restritos e guardas); segurança do trabalho (ergonomia, mapas de risco e 

equipamentos de proteção individual), flora microbiológica (água para consumo, 

água para diálise, qualidade do ar e estetização); segurança na manipulação de 

materiais perigosos (sinalização adequada, rotinas de uso, separação, descarte e 

equipamento de proteção individual); segurança contra incêndio, emergências e 

descartes naturais (rotas de fuga sinalizadas, brigadas de incêndio, material de 

combate em tipos e quantidades adequados e treinamentos com equipamentos e 

para a evacuação); segurança de infraestrutura (geradores, no break e duplicação e 

redundância de sistemas); segurança de equipamentos biomédicos (manutenção 

preventiva e corretiva, treinamentos, manuais e guias de operação). Fazem parte do 

conjunto atribuições que garantirão a segurança do ambiente: o planejamento, 

implementação e monitoramento. 

Sales (2008) diz que o cuidado com a segurança começa na construção dos 

projetos, que talvez o mais importante seja o envolvimento do maior número possível 

de profissionais; refere que, com visão multidisciplinar, é possível encontrar a melhor 

forma de prestar assistência, garantindo a segurança do paciente e de seus 

familiares, bem como do corpo médico e funcional do hospital.  

Para adotar os processos que possam garantir segurança ao ambiente, o 

gestor deve mobilizar recursos próprios para a construção de um modelo, no qual se 

desenvolvam normas, rotinas, procedimentos, processos e metodologias para 

satisfazer o cliente. 

Lima e Erdmann (2006), afirmam que as pessoas são o elemento 

fundamental para implementação de uma cultura voltada à qualidade, à prevenção 

de falhas e à melhoria contínua. Assim, as instituições de saúde que se baseiam na 

qualidade demonstram a seriedade de seu trabalho. 

Para Silva (2011), é possível observar que a segurança do ambiente 

ultrapassa as perspectivas das instalações prediais, e esse processo impulsiona o 

desenvolvimento da equipe, em razão de destacar a qualidade e mantê-la no dia a 

dia, para investigação e aprimoramento. 
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Desse modo, visando à segurança do paciente, Bezerra (2003) aponta que a 

prática da educação continuada, que era percebida como um recurso de 

capacitação de seu pessoal para a redução de custos, atualmente é vista como um 

recurso que busca difundir o conhecimento dentro das organizações, bem como o 

desenvolvimento de pessoas que gerenciam os recursos por intermédio de um 

aprendizado contínuo, incorporando às suas experiências novos conceitos de modo 

permanente. 

A OMS (2004) aponta que os esforços podem salvar milhões de vidas e, com 

o aperfeiçoamento dos procedimentos básicos, impedir o desvio de quantias 

significativas de recursos de outras atividades produtivas. Um dos caminhos para 

esse aperfeiçoamento é a notificação e o compartilhamento de eventos adversos, 

erros e quase acidentes, de modo que eles possam ser usados como uma fonte de 

aprendizagem, favorecendo a ação preventiva no futuro.   

Para a OMS (2008), os países em desenvolvimento ou em transição têm 

como recomendação  atuar na formação e desenvolvimento dos profissionais de 

saúde com foco na segurança do paciente.  

Para a gestão de segurança da assistência em saúde, o aprendizado 

institucional subsidia as mudanças e a educação continuada em serviço torna-se o 

caminho por estabelecer e fortalecer as competências dos profissionais. 

Frente à importância da educação continuada dos profissionais de saúde para 

o exercício profissional, visando à qualidade e à segurança da assistência ao 

paciente e por acreditar na importante atuação dos enfermeiros nos programas de 

educação continuada de sua equipe, busca-se identificar em periódicos científicos 

as atividades relacionadas à formação continuada de enfermagem que visam à 

Segurança do Paciente, almejando contribuir para a adoção de práticas que 

aperfeiçoem os recursos e sejam efetivas. 
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2- A PESQUISA 

 

2.1 Problema da pesquisa 

 

 Em razão da importância dos programas para a Segurança do Paciente e os 

programas de educação continuada profissional constituírem um meio para 

promover a assistência segura em saúde, pois os erros no cuidado em saúde 

atualmente são reconhecidos como importantes ameaças à saúde individual e 

pública em todo o mundo, a problemática do presente estudo é: como têm sido 

abordadas as atividades relacionadas à formação continuada da enfermagem que 

visam à segurança do paciente em artigos publicados em periódicos científicos, em 

âmbito nacional e internacional, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2013? 

 

2.2 Objetivo geral 

 

Identificar e caracterizar as publicações científicas nacionais e internacionais 

em educação continuada em enfermagem envolvendo a temática Segurança do 

Paciente em periódicos científicos, em âmbito nacional e internacional, no período 

de janeiro de 2000 a dezembro de 2013. 

 

2.2.1 Objetivos específicos 

 

1) Identificar e quantificar as publicações científicas que abordam o tema 

educação continuada em enfermagem envolvendo a temática Segurança do 

Paciente. 

2) Caracterizar as publicações científicas em função de: data, temática, objetivos 

e resultados. 

3) Identificar e caracterizar as tendências teóricas, metodológicas e práticas das 

pesquisas publicadas. 

4) Identificar as carências de estudo com base nas pesquisas publicadas. 
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2.3 Método 

 

2.3.1- Tipo de estudo 

 

 Esta investigação consiste em uma revisão integrativa da literatura, adotada 

por permitir uma análise ampla e sistemática referente à produção sobre a formação 

continuada em enfermagem com foco na Segurança do Paciente. 

Manchado Garabito et al. (2009) apontam o grande avanço nos últimos anos 

na quantidade e complexidade da produção científica e uso da internet, que 

desencadeou a necessidade de métodos de pesquisa que sintetizassem a produção 

do conhecimento e favorecessem a tomada de decisões. 

Como a Prática Baseada em Evidências (PBE), conforme a ANVISA (2013), é 

um dos objetivos da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, tornem-se cada 

vez mais importantes as pesquisas que desenvolvam e divulguem o conhecimento 

sobre a saúde baseada em evidências e melhores práticas para a segurança do 

paciente. 

Como estratégia de pesquisa para a Prática Baseada em Evidências está a 

revisão de literatura, conforme Poth e Ross (2009), que incluem as revisões 

sistemáticas, metanálises e revisões de escopo ou integrativas que buscam 

sintetizar o conhecimento disponível de forma sistemática. O autor observa que há 

diferenças sutis entre os modelos e reconhece que a diferença entre eles é de suma 

importância para determinar a abordagem mais apropriada à questão da pesquisa. 

As revisões sistemáticas são definidas como: 

 

 Uma revisão de uma pergunta claramente formulada que usa 

métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e 

avaliar criticamente pesquisas relevantes; e coletar e analisar 

dados dos estudos incluídos na revisão. Métodos estatísticos 

(meta-análise) podem ou não ser usados para analisar e 

sumarizar os resultados dos estudos incluídos. (Cochrane 

Reviewers' Handbook Glossary, 2001, p.34). 

 

Mendes, Silveira e Galvão (2008) observam que as revisões sistemáticas 

enfatizam estudos experimentais como ensaios clínicos randomizados.  
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A metanálise é definida como: 

 

   Aplicação de técnicas estatísticas em uma revisão sistemática 
para integrar os resultados dos estudos incluídos. Algumas 
vezes usado com o sinônimo de revisão sistemática, quando a 
revisão inclui meta-análise(s). (Cochrane Reviewers' Handbook 
Glossary, 2001, p.24). 

  
 A metanálise, segundo Poth e Ross (2009), permite analisar estatisticamente 
os resultados de vários estudos ao calcular a dimensão geral do efeito. 
 
 A revisão integrativa consiste na: 
 

(...) construção de uma análise ampla da literatura, 
contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de 
pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de 
futuros estudos. (Mendes, Silveira e Galvão, 2008, p.760). 

 
Para Manchado Garabito et al. (2009), a evidência científica vem sendo 

sintetizada pelas revisões sistemáticas com a finalidade de contestar uma hipótese 

concreta, voltada principalmente ao ensaio clínico e na qualidade da evidência 

científica, utilizando técnicas estatísticas da metanálise para aumentar a validade 

dos estudos quantitativos analisados. Destaca que para abordar algumas questões 

complexas são necessários estudos que abordem o que vem sendo produzido, de 

que maneira, permitindo gerar hipóteses e identificar lacunas na produção científica, 

utilizando-se de outras abordagens. 

É neste contexto que Mendes, Silveira e Galvão (2008), afirmam que o 

método de revisão integrativa é considerado uma abordagem adequada, pois 

permite a busca de diversos tipos de estudos, a avaliação crítica e a síntese das 

evidências científicas disponíveis sobre o tema, tendo como resultado final o estado 

atual do conhecimento do tema investigado, por meio de uma abordagem 

metodológica e sistematizada. 

As autoras ainda observam que as revisões tradicionais, sistemáticas e 

metanálises, não contemplam questões importantes da enfermagem como os 

cuidados e o impacto da doença e tratamento. 

Mendes, Silveira e Galvão (2008), Manchado Garabito et al. (2009) e Poth e 

Ross (2009) destacam que a revisão integrativa é o método mais amplo por permitir 

a inclusão de todos os tipos de estudo, sejam descritivos ou experimentais.  
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A revisão integrativa da literatura foi o método escolhido por permitir a síntese 

das diversas pesquisas publicadas, constituir um procedimento sistemático e melhor 

atender ao objetivo do presente estudo. 

Mendes, Silveira e Galvão (2008) e Souza, Silva e Carvalho (2010) 

descrevem seis etapas do processo de elaboração da revisão integrativa, a fim de 

sintetizar as pesquisas disponíveis e direcionar a prática com fundamentações 

científicas, que serão utilizadas neste estudo: 

 1º etapa: Identificação do tema ou questão de pesquisa para a 

elaboração da revisão integrativa, 

 2º etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos ou busca na literatura;  

 3º etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/ categorização dos estudos; 

 4º etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

 5º etapa: interpretação dos resultados; e  

 6º etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento; 
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Universo da investigação 

  

Primeira Etapa: Identificação do tema ou questão de pesquisa para a 

elaboração da revisão integrativa 

A primeira etapa é considerada a mais importante para Manchado Garabito et 

al. (2009), pois a definição da pergunta norteadora guia a revisão, determinando os 

estudos incluídos, as estratégias de busca e as intervenções a serem analisadas.  

O presente estudo tem como questão norteadora: Como têm sido abordadas 

as atividades relacionadas à formação continuada da enfermagem que visam à 

segurança do paciente em artigos publicados em periódicos científicos, em âmbito 

nacional e internacional, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2013? 

 

Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos ou busca na literatura 

Essa etapa está relacionada à anterior, pois a abrangência do assunto a ser 

estudado determina o procedimento da amostragem. 

Manchado Garabito et al. (2009) citam que para selecionar os estudos que 

farão parte da revisão é importante definir os critérios de inclusão e exclusão, 

baseados nos critérios referentes ao documento e ao conteúdo. 

A escolha da base de dados, assim como a elaboração da estratégia de 

busca para identificação dos estudos deve ser determinada pela escolha do tema 

pelo revisor e a formulação da questão de pesquisa, a fim de garantir a 

representatividade da amostra. 

 

 Fontes de Informação  

 Para responder à questão de estudo, a coleta de dados das publicações 

científicas foi realizada uma busca inicial na base de dados eletrônica da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), em agosto de 2013, por ser considerada uma base de 

dados ampla para os estudos em ciência da saúde. 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) engloba e integra uma rede de fontes de 

informação sobre saúde pela internet, sendo coordenada e promovida pela 

Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde por meio 

do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. 
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Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é uma rede de gestão da 
informação, intercâmbio de conhecimento e evidência científica em 
saúde, que se estabelece por meio da cooperação entre instituições 
e profissionais na produção, intermediação e uso das fontes de 
informação científica em saúde, em acesso aberto e universal na 
Web. (BIREME / OPAS / OMS, 2011, p. 4). 

  
Como constituintes dessa rede de fonte de informações estão quatro bases 

de dados que utilizaremos como fonte de consulta por meio da BVS, por sua 

relevância. São elas: 

 

MEDLINE: Base de dados da literatura internacional da área médica e biomédica, 

produzida pela NLM (National Library of Medicine, USA).  

LILACS: base de Dados de informação bibliográfica da literatura científica-técnica 

em saúde dos países da América Latina e Caribe.  

BDenf: Fonte de informação composta por referências bibliográficas da literatura 

técnico-científica brasileira em Enfermagem. É coordenada pela Escola de 

Enfermagem da UFMG e Centros Cooperantes REDE BVS ENFERMAGEM. 

COCHRANE: Coleção de fontes de informação de boa evidência em atenção à 

saúde. Inclui as Revisões Sistemáticas da Colaboração Cochrane, ensaios clínicos, 

estudos de avaliação econômica em saúde, informes de avaliação de tecnologias de 

saúde e revisões sistemáticas resumidas criticamente. 

 A pesquisa teve início com a busca na base de dados da BVS pelo endereço: 

http://bvsalud.org/. 

 

 Estratégia de Busca 

Lopes (2002) define a estratégia uma técnica ou conjunto de regras para 

tornar possível o encontro entre uma pergunta formulada e a informação 

armazenada em uma base de dados. Sua utilização proporciona uma melhor 

recuperação de informação pelo usuário.  

Com base na leitura de periódicos, teses e livros sobre o tema proposto foram 

selecionadas as palavras-chave, relacionadas ao presente estudo. 

http://bvsalud.org/
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As palavras-chave foram consultadas no portal dos Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS), constituintes da BVS, com o propósito de identificar a existência de 

linguagem controlada e facilitar o acesso à informação. 

O DeCS constitui um vocabulário controlado e estruturado, trilíngue 

(português, espanhol e inglês), baseado em coleções de termos. São utilizados 

mundialmente para representar o assunto dos documentos das bases de dados em 

saúde como MEDLINE, LILACS, Cochrane.  

Os descritores controlados identificados no DeCS relacionados ao presente 

estudo foram analisados quanto à sua definição e sinônimos, a fim de verificar a 

adequação do termo ao objeto deste estudo, conforme apresentado nos dados do 

quadro 4. 

 

Quadro 4. Apresentação da definição dos descritores em saúde. São Paulo, 

2013. 

 

Descritor em 
Português 

Definição 

Educação 
Continuada 

 

Programas educacionais destinados a informar os indivíduos sobre 
recentes avanços em seu campo particular de interesse. Eles não 
conduzem a qualquer posição convencional avançada. 

Capacitação em 
Serviço 

 

 Sobre os programas de capacitação no trabalho para o pessoal 
realizar dentro de uma instituição ou agência. Inclui programas de 
orientação. 

Segurança do 
Paciente  
 

Esforços para reduzir riscos, identificar e reduzir incidentes e 
acidentes que podem impactar negativamente os consumidores de 
cuidados de assistência à saúde. 

Capacitação  
 

O processo de treinamento de uma pessoa ou um grupo de 
pessoas no conhecimento ou na aplicação prática e teórica de uma 
determinada atividade. 

Cuidados de 
enfermagem  
 

Cuidados prestados ao paciente pela equipe de enfermagem. 

 

Os termos controlados e os livres foram pesquisados nos idiomas português, 

inglês e espanhol. Os dados do quadro 5 apresentam os termos pesquisados. 
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Quadro 5. Aspectos relacionados ao termo pesquisado. São Paulo, 2013 

Categoria(s) do tema no 
DeCS (se houver) 

Termos e 
sinônimos no 
DeCS  

Termos 
Livres 

Tradução dos 
termos para 
espanhol 
(DeCS e/ou 
livre) 

Tradução 
dos termos 
para inglês 
(DeCS 
e/ou livre) 

 
 
 
 
 
 
I02.574 

Capacitação 
em Serviço 
 
Treinamento 
em Serviço 
Programas 
de 
Orientação 
ao 
Empregado 
 

- 
Capacitación 
en Servicio 
 

Inservice 
Training 

I02.358.212 
Educação 
Continuada 
 

- 
Educación 
Continua 
 

Education, 
Continuing 

SP4.006.047.453.584 
SP4.011.127.418.694 
SP8.946.234.253 

Capacitação 
Treinamento 

- Capacitacion Training 

N06.850.135.060.075.399 
 
Confirmar 
N04.452.871.900 
N04.452.884 
N06.850.135.060.075.800 

Segurança do 
Paciente 
 

- 
Seguridad del 
Paciente 
 

Patient 
Safety  

E02.760.611 
N02.421.533 
N02.421.585.611 

Cuidados de 
enfermagem  
 

- 
Atención de 
Enfermería 

Nursing 
care 

H02.478 
N04.452.758.377 
SH1.020.020.040.030 
SP8.946.702.667.579 

Enfermagem - Enfermeria Nursing 

- - 
Educação 
Permanente 

- - 

- - 
Treinamento  
 

Capacitacion Training 

 

A busca dos periódicos nas bases de dados foi realizada pela combinação 

entre os descritores e termos livres por cruzamento dos booleanos “AND” 
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(interseção de duas ou mais palavras) e “OR” (localização individual de palavras, ou 

a soma de duas ou mais palavras); utilização dos operadores “()” (estabelecer a 

ordem na pesquisa), “$” para truncar prefixo de uma palavra ou termo, “aspas” 

(indicar termos compostos) e códigos de campo “MH” (descritores primários e 

secundários). 

A estratégia de busca foi construída no Bloco de notas (Microsoft®) para 

evitar interferência de caracteres na busca. 

A estratégia de busca foi analisada por um profissional da Bireme, com 

orientação por e-mail, quanto à construção da estratégia de busca que atendesse ao 

objetivo deste estudo.  

Combinações de termos controlados e livres, sinônimos de descritores, 

operadores e códigos de campo foram realizados de modo a proporcionar um 

melhor desempenho e abranger um maior número de periódicos que contemplassem 

as atividades relacionadas à formação continuada da enfermagem que visam à 

segurança do paciente. 

A estratégia de busca construída para a digitação no campo de busca do 

portal da BVS nos títulos, resumo e assunto foram: 

(mh:I02.574$ or "Inservice Training" or "Capacitacion en Servicio" or 

"Capacitacao em Servico" or "Treinamento em Serviço" or "Programas de 

Orientacao ao Empregado" or Treinamento or Training or Capacitacao or 

Capacitacion or mh:I02.358.212$ or "Educacao Continuada" or "Educacao 

Permanente" or "Education,Continuing" or "Educacion continua") and ("Patient 

Safety" or "Seguridad del Paciente" or "Seguranca do Paciente" or 

mh:N06.850.135.060.075.399$) and (mh:H02.478$ or enfermag$ or enfermeri$ or 

mh:E02.760.611 or "Cuidados de Enfermagem" or mh:N02.421.533 or nurs$) 

 

2.3.2. Critérios de Inclusão 

Os critérios de inclusão das publicações, selecionadas por meio dos filtros 

disponíveis na BVS e leitura dos artigos para esta pesquisa foram: 

- estar na Base de dados LILACS, MEDLINE; BDENF e COCHRANE 

- ter sido publicado entre janeiro de 2000 e dezembro de 2013 

- estar disponível na internet o texto completo  

- ser artigo, tese ou dissertação 
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- estar no idioma português, inglês ou espanhol 

- abordagem do tema formação continuada e segurança do paciente 

 

2.3.3 Critérios de Exclusão 

Os critérios de exclusão das publicações, selecionados por meio da leitura 

dos títulos e resumos das publicações foram: 

- ser capítulos de livros e notícias de editoriais 

- ser duplicado  

- não conter resumo 

- o tema principal do trabalho não estiver diretamente relacionado à formação 

continuada e à segurança do paciente 

- ter como público-alvo estudantes da graduação 

 

2.3.4 Busca das publicações 

 Os termos controlados e livres foram pesquisados nos títulos, resumos ou 

assunto das publicações. 

 Uma última busca, no mês de janeiro de 2013, foi realizada na base de dados 

da BVS, para expandir a abrangência da pesquisa incluindo todas as publicações do 

ano de 2013. 

 A aplicação da estratégia de busca no portal da BVS identificou a existência 

de 621 publicações. 

 Os critérios de inclusão e exclusão aplicados pela seleção de filtro do portal 

da BVS incluíram texto completo disponível, estar na base de dados LILACS, 

MEDLINE, COCHRANE, BDENF, ser um documento classificado como artigo ou 

tese. Não foi necessário selecionar o resultado para o critério período de estudo ser 

superior ao ano de 2000, pois não houve resultado antes desse período. Dessa 

forma, foram disponibilizadas 341 publicações. 

A apresentação das publicações obtidas nas bases de dados pesquisadas 
está descrita na tabela a seguir. 
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Tabela 1. Frequência e percentual de publicações encontradas, conforme a 
base de dados, São Paulo, 2013.  
 

Base de dados f % 

MEDLINE 327 96% 

LILACS 10 3% 

BDENF 4 1% 

COCHRANE - - 

Total 341  

 
 

Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/ categorização dos estudos 

Nessa etapa são definidas as informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados, utilizando um instrumento para reunir e sintetizar as informações.  

Para a primeira fase de análise dos dados foi criado um banco de dados no 

programa Excel (Windows 7®), para exportar os dados da base BVS, dispor, 

analisar e comparar os estudos científicos pelos seguintes critérios: título da 

publicação, resumo, autores, periódico, ano e país de publicação. 

As duplicidades dos estudos dos diferentes bancos de dados foram 

eliminadas após o ordenamento por ordem alfabética dos títulos, primeiro autor e 

periódico, sendo excluídos 04 estudos (3 estudos do BDENF e 01 do MEDLINE). 

Foram excluídos 15 estudos por não possuírem resumo. 

 Foi realizada a leitura preliminar dos títulos e resumos dos estudos, a fim de 

garantir que atendam aos critérios de inclusão e exclusão, sendo classificados em 

pertinente e não pertinente. 

 Esta etapa selecionou 152 estudos pertinentes para leitura e análise do texto 

completo. 

 

2.3.5 Busca das publicações na íntegra 

 As publicações foram obtidas na íntegra por meio dos links apontados no 

resultado de busca. 

 Para favorecer o acesso ao maior número de publicações utilizou-se o 

sistema de acesso on-line aos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas dependências da biblioteca da PUC-SP e a 

base de dados da BVS nas dependências da Biblioteca Central da UNIFESP. Foi 

necessária a aquisição de 4 estudos pelo Scad e assinatura da Journal Nursing 

Education Continuing. 

 

Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

A quarta etapa é o momento de analisar os estudos detalhadamente. Equivale 

à análise dos dados em uma pesquisa convencional. A análise deve ser realizada de 

forma crítica e constitui mais um dos filtros para selecionar a pertinência dos estudos 

à questão norteadora. 

A análise dos textos completos permitiu a seleção de 44 artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão deste trabalho e constituiu mais um dos filtros 

para selecionar a pertinência dos estudos em relação à questão norteadora. Grande 

parte dos estudos excluídos abordavam as práticas de formação continuada apenas 

na conclusão e como uma oportunidade de melhoria. 

Um instrumento (Apêndice A) de coleta de dados contendo critérios para 

investigar os diversos aspectos do estudo, com preenchimento a cada publicação 

analisada, foi elaborado. 

Os estudos foram analisados conforme os seguintes critérios: 

1. Aspectos bibliográficos: autores, ano de publicação, revista, fator de 

impacto da revista, país e idioma; 

2. Grau de evidência: os sistemas de classificação em evidência caracterizam 

de forma hierárquica as pesquisas, dependendo da abordagem metodológica. 

Ganong (1987) descreve os níveis de evidência: 

Nível 1: evidências resultantes da metanálise de múltiplos estudos clínicos 

controlados e randomizados; 

Nível 2. Evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental 

Nível 3. Evidências de estudo quase-experimentais; 

Nível 4. Evidências de estudos descritivos ou com abordagem qualitativa; 

Nível 5. Evidências provenientes de relatos de caso e experiência; e 

Nível 6. Evidências baseadas em opiniões de especialistas. 

 3. Aspectos do conteúdo: etapa do processo de treinamento e aspecto da 

segurança do paciente. 
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O percurso metodológico para a seleção dos estudos está demonstrado no 

fluxograma abaixo: 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos utilizadas neste trabalho, São 

Paulo, 2013. 
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Analisar texto 
completo 

Analisar título e 
resumos 

Aplicar os critérios 
de inclusao e 

exclusao na base 
de dados BVS 

 Aplicar Estratégia 
de Busca 

Definir Estratégia 
de Busca 

Identificar base de 
dados 

Definiçao da 
Pergunta 

Como têm sido abordadas às atividades relacionadas 
à formação continuada da enfermagem que visam à 

segurança do paciente em artigos publicados em 
periódicos científicos, em âmbito nacional e 

internacional? 

base de dados BVS: 

LILACS,MEDLINE, BDENF e 
COCHRANE 

(mh:I02.574$ or "Inservice Training" or "Capacitacion en Servicio" or 
"Capacitacao em Servico" or "Treinamento em Serviço" or "Programas 

de Orientacao ao Empregado" or Treinamento or Training or 
Capacitacao or Capacitacion or mh:I02.358.212$ or "Educacao 

Continuada" or "Educacao Permanente" or "Education,Continuing" or 
"Educacion continua") and ("Patient Safety" or "Seguridad del 

Paciente" or "Seguranca do Paciente" or 
mh:N06.850.135.060.075.399$) and (mh:H02.478$ or enfermag$ or 

enfermeri$ or mh:E02.760.611 or "Cuidados de Enfermagem" or 
mh:N02.421.533 or nurs$) 

621 estudos 

341 estudos 

152 estudos 

44  estudos incluídos na 
revisão 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta etapa corresponde à quinta etapa da revisão integrativa, quando é 

realizada a comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões 

e implicações resultantes da revisão integrativa. È semelhante à fase de discussão 

dos principais resultados na pesquisa convencional.  

Nesta revisão integrativa foram incluídos 44 estudos, que são apresentados 

no quadro abaixo, pelo número atribuído, título, autores, ano e país de publicação. 

 

Quadro 6. Descrição dos estudos sobre a formação continuada em enfermagem e 

segurança do paciente, identificados nos periódicos da base de dados BVS, entre 

2000 e 2013, por ordem crescente de data de publicação. 

 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

1 

Uma intervenção educativa para 
melhorar a percepção da cultura 
de segurança do paciente para 
os líderes de enfermagem '. 

Ginsburg L, 
Norton PG, 
Casebeer A, 
Lewis S 2005 

Estados 
Unidos da 
América 

2 
O desenvolvimento de um 
quadro nacional de educação a 
segurança do paciente para a 
Austrália. 

Walton MM, Shaw 
T, Barnet S, Ross 
J 2006 Inglaterra 

3 

Usando a internet para fornecer 
educação sobre segurança de 
medicamentos. 

Franklin BD, 
Grady K 2006 Inglaterra 

4 

Um programa de treinamento de 
trabalho em equipe 
multidisciplinar: a Tríade para a 
experiência ideal Segurança do 
Paciente (TOPS). 

Sehgal NL, Fox 
M, Vidyarthi AR, 
Sharpe BA, 
Gearhart S, 
Bookwalter T, 
Barker J, 
Alldredge BK, 
Blegen MA, 
Wachter RM 2008 

Estados 
Unidos da 
América 
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    (continuação) 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

5 

Gestão de recursos de 
tripulação na área da saúde: a 
evolução do trabalho em equipe 
e treinamento MedTeams. McConaughey E 2008 

Estados 
Unidos da 
América 

6 

Melhorar as comunicações 
handoff em cuidados críticos: 
utilizando treinamento baseado 
em simulação para a melhoria 
do processo de gestão de risco 
do paciente. 

Berkenstadt H, 
Haviv Y, Tuval A, 
Shemesh Y, 
Megrill A, Perry A, 
Rubin O, Ziv A 2008 

Estados 
Unidos da 
América 

7 
Distócia de ombro: uso de 
simulação para treinar 
prestadores de serviços e 
equipes. 

Fahey JO, Mighty 
HE 2008 

Estados 
Unidos da 
América 

8 

Construindo experiências de 
aprendizagem materno-infantil 
por meio de simulações clínicas. 

Jeffries PR, 
Bambini D, 
Hensel D, 
Moorman M, 
Washburn J 2009 

Estados 
Unidos da 
América 

9 

Capacidade de pensamento 
crítico dos novos enfermeiros 
graduados e experientes. 

Fero LJ, 
Witsberger CM, 
Wesmiller SW, 
Zullo TG, Hoffman 
LA 2009 Inglaterra 

10 

Treinamento da equipe 
cirúrgica: a experiência 
Northwestern Memorial Hospital. 

Halverson AL, 
Andersson JL, 
Anderson K, 
Lombardo J, Park 
CS, Rademaker 
AW, Moorman 
DW 2009 

Estados 
Unidos da 
América 

11 
Usando a previsão da 
assistência de enfermagem 
segura. Boakes E 2009 Inglaterra 



82 

 

 

 

    (continuação) 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

12 

Cenários clínicos: aumentar o 
conjunto de competências do 
enfermeiro como um guardião 
vigilante. 

Jacobson T, 
Belcher E, Sarr B, 
Riutta E, Ferrier 
JD, Botten MA 2010 

Estados 
Unidos da 
América 

13 

Simulação clínica na 
maternidade (CSIM): a 
aprendizagem através de 
treinamento da equipe 
interprofissional simulação. 

Gum L, Greenhill 
J, Dix K 2010 Inglaterra 

14 

Melhorar a competência clínica 
pediátrica com simulação de 
alta fidelidade. 

Birkhoff SD, 
Donner C 2010 

Estados 
Unidos da 
América 

15 

Melhorar a cultura de segurança 
em unidades médicas de 
adultos através de trabalho em 
equipe e comunicação 
intervenções multidisciplinares: 
o projeto TOPS. 

Blegen MA, 
Sehgal NL, 
Alldredge BK, 
Gearhart S, 
Auerbach AA, 
Wachter RM 2010 Inglaterra 

16 

Treinamento da equipe 
multidisciplinar em um ambiente 
de simulação para emergências 
obstétricas agudas: uma revisão 
sistemática. 

Merién AE, van de 
Ven J, Mol BW, 
Houterman S, Oei 
SG 2010 

Estados 
Unidos da 
América 

17 

Papel Republicado: Melhorar a 
cultura de segurança em 
unidades médicas de adultos 
através de trabalho em equipe, 
comunicação intervenções 
multidisciplinares: o Projeto 
TOPS. 

Blegen MA, 
Sehgal NL, 
Alldredge BK, 
Gearhart S, 
Auerbach AA, 
Wachter RM 2010 Inglaterra 
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    (continuação) 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

18 
O uso do treinamento de 
simulação na unidade de terapia 
intensiva. 

Cato DL, Murray 
M 2010 

Estados 
Unidos da 
América 

19 

Uma revisão de estratégias 
educacionais para melhorar as 
funções dos enfermeiros em 
reconhecer e responder aos 
pacientes em deterioração. 

Liaw SY, 
Scherpbier A, 
Klainin-Yobas P, 
Rethans JJ 2011 Inglaterra 

20 

Aquisição e manutenção de 
competências através de 
simulação para profissionais de 
enfermagem neonatal: além do 
básico. 

Cates LA, Wilson 
D 2011 

Estados 
Unidos da 
América 

21 

Cultivando Qualidade: 
implementação de relatórios de 
segurança e listas de verificação 
padronizadas. 

Stevens JD, 
Bader MK, Luna 
MA, Johnson LM 2011 

Estados 
Unidos da 
América 

22 
Avaliando a segurança e 
competência na cabeceira. 

Kaplan T, Pilcher 
J 2011 

Estados 
Unidos da 
América 

23 

Treinamento da equipe 
interprofissional em reanimação 
pediátrica: um baixo custo em 
programa de simulação in situ 
que melhora a auto-eficácia 
entre os participantes. 

van Schaik SM, 
Plant J, Diane S, 
Tsang L, Sullivan 
P 2011 

Estados 
Unidos da 
América 
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    (continuação) 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

24 
Lições aprendidas: o uso de 
relatórios de eventos por 
enfermeiros para melhorar a 
segurança e qualidade ao 
paciente. 

Hession-Laband 
E, Mantell P 2011 

Estados 
Unidos da 
América 

25 

Modelagem para o processo de 
decisão para implementar uma 
intervenção educativa: um 
exemplo de um curso de 
inserção do cateter venoso 
central. 

Bond WF, King 
AE 2011 

Estados 
Unidos da 
América 

26 
Formação multidisciplinar, 
trabalho em equipe e 
comunicação. 

Deering S, 
Johnston LC, 
Colacchio K 2011 

Estados 
Unidos da 
América 

27 
Simulação baseada em 
formação: o futuro da 
competência? Arafeh JM 2011 

Estados 
Unidos da 
América 

28 

Avaliação de Alunos da eficácia 
do ensino de "pacote de 
mudanças"-O emparelhado 
ensaio clínico controlado. 

Kalra S, Nelson Y, 
Dave P, Wadhwa 
R 2011 India 

29 

Evolução da educação 
continuada após implementação 
da Estratégia de Segurança do 
Paciente. 

Muñoz-Castro FJ, 
Valverde-
Gambero E, 
Villanueva-
Guerrero L, 
Mudarra-Aceituno 
MJ, Vázquez-
Vázquez M, 
Almuedo-Paz A 2012 Espanha 

30 
Uma intervenção educacional 
para aumentar o "falar" 
comportamentos de enfermeiras 
e melhorar a segurança do 
paciente. 

Sayre MM, 
McNeese-Smith 
D, Leach LS, 
Phillips LR 2012 

Estados 
Unidos da 
América 
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    (continuação) 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

31 
Comunicação treinamento de 
habilidades para lidar com o 
comportamento do médico 
perturbador. Saxton R 2012 

Estados 
Unidos da 
América 

32 

Criar uma cultura de segurança 
dentro da neurocirurgia 
operatória: a concepção e 
implementação de um vídeo de 
segurança perioperatória. 

Lau CY, Greysen 
SR, Mistry RI, 
Han SJ, 
Mummaneni PV, 
Berger MS 2012 

Estados 
Unidos da 
América 

33 

Efeito da simulação no 
conhecimento de enfermagem e 
do pensamento crítico em 
fracasso para resgatar eventos. Schubert CR 2012 

Estados 
Unidos da 
América 

34 
Start-up de um centro de 
simulação em um hospital de 
cuidados agudos. 

Quaas B, 
Bjorklund P 2012 

Estados 
Unidos da 
América 

35 

O efeito de um programa 
educativo sobre as atitudes de 
enfermeiros e médicos 
residentes para com os 
benefícios de uma comunicação 
positiva e de colaboração. 

McCaffrey R, 
Hayes RM, 
Cassell A, Miller-
Reyes S, 
Donaldson A, 
Ferrell C 2012 Inglaterra 

36 

Usando simulação para ensinar 
os alunos de enfermagem e 
médicos das emergências 
obstétricas. Alderman JT 2012 

Estados 
Unidos da 
América 
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    (continuação) 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

37 

Criar uma cultura de segurança 
no departamento de 
emergência: o valor do 
treinamento e trabalho em 
equipe. 

Jones F, Podila P, 
Powers C 2013 

Estados 
Unidos da 
América 

38 

Melhorias no trabalho em 
equipe durante a reanimação 
neonatal após TeamSTEPPS 
interprofissionais formação. 

Sawyer T, 
Laubach VA, 
Hudak J, 
Yamamura K, 
Pocrnich A 2013 

Estados 
Unidos da 
América 

39 

Melhorar a segurança do 
paciente durante a inserção de 
cateteres venosos periféricos: 
um estudo de intervenção 
observacional. 

Kampf G, Reise 
G, James C, 
Gittelbauer K, 
Gosch J, Alpers B 2013 Alemanha 

40 

Melhorar a confiança trabalho 
em equipe e colaboração entre 
os membros de uma equipe 
multidisciplinar, unidade de 
terapia intensiva cardiovascular 
pediátrica usando treinamento 
da equipe baseada em 
simulação. 

Figueroa MI, 
Sepanski R, 
Goldberg SP, 
Shah S 2013 

Estados 
Unidos da 
América 

41 

Pequena loja de erros: uma 
oficina de segurança do 
paciente: simulação inovador 
para os profissionais de saúde 
da comunidade. 

Tupper JB, 
Pearson KB, 
Meinersmann KM, 
Dvorak J 2013 

Estados 
Unidos da 
América 
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    (continuação) 

Número Título Autores 
Ano de 

Publicação 
País de 

Publicação 

42 

STARTT: desenvolvimento de 
um currículo nacional 
multidisciplinar para gestão de 
recursos em crise de trauma: 
resultados do curso piloto. 

Ziesmann MT, 
Widder S, Park J, 
Kortbeek JB, 
Brindley P, 
Hameed M, 
Paton-Gay JD, 
Engels PT, Hicks 
C, Fata P, Ball 
CG, Gillman LM 2013 

Estados 
Unidos da 
América 

43 

Profissionais de saúde 
Formação em análise de causa 
raiz: um estudo transversal de 
pós-treinamento nas 
experiências benefícios e 
atitudes. 

Bowie P, Skinner 
J, de Wet C 2013 Inglaterra 

44 
Usando treinamento de 
simulação para melhorar a 
segurança do paciente no 
período perioperatório. Mullen L, Byrd D 2013 

Estados 
Unidos da 
América 

 

Os estudos foram numerados para favorecer a apresentação e discussão 

posteriores. 

Os estudos desta revisão estavam distribuídos em 33 periódicos indexados à 

base de dados MEDLINE. Apenas um estudo estava no idioma espanhol (2%) e os 

demais no idioma Inglês (98%), uma vez que a maioria dos estudos do MEDLINE 

está nesse idioma. Os dados da tabela abaixo apresentam os periódicos dos 

estudos desta pesquisa. 
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Tabela 2. Distribuição dos estudos sobre a formação continuada em enfermagem e 

segurança do paciente, identificados nos periódicos na base de dados BVS no 

período entre 2000 e 2013, de acordo com o periódico, São Paulo, 2013. 

 

Títulos dos periódicos F % 

J Contin Educ Nurs 5 11% 

Qual Saf Health Cares 4 9% 

J Perinat Neonatal Nurs 3 7% 

AORN J 2 5% 

J Adv Nurs 2 5% 

Adv Neonatal Care 1 2% 

Am J Nurs 1 2% 

Arch Surg 1 2% 

BMC Health Serv Res 1 2% 

Chest 1 2% 

Clin Pediatr (Phila) 1 2% 

Crit Care Nurs Q 1 2% 

GMS Hyg Infect Control 1 2% 

Health Serv Res 1 2% 

Int Nurs Rev 1 2% 

J Anaesthesiol Clin Pharmacol 1 2% 

J Gen Intern Med 1 2% 

J Nurs Adm 1 2% 

J Nurs Care Qual 1 2% 

J Nurs Manag 1 2% 

J Nurses Staff Dev 1 2% 

J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1 2% 

J Patient Saf 1 2% 

J Pediatr Nurs 1 2% 

J Trauma Acute Care Surg 1 2% 

MCN Am J Matern Child Nurs 1 2% 

Neonatal Netws 1 2% 

Neurosurg Focuss 1 2% 

Obstet Gynecols 1 2% 

Pediatr Cardiols 1 2% 

Postgrad Med Js 1 2% 

Rev Calid Asists 1 2% 

Semin Perinatol 1 2% 

Total 44 100% 

 

O periódico com maior frequência de estudos relacionados à temática deste 

trabalho foi o Journal of Continuing Education in Nursing, possivelmente por ser um 
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periódico sobre educação continuada em enfermagem e direcionado para 

profissionais de desenvolvimento pessoal, administradores e educadores de 

enfermagem em instituições de saúde. É indexado ao MEDLINE / PubMed y 

CINAHL  e possui fator de impacto 0.074 (A1). O acesso a esse periódico é 

controlado e foi necessário adquirir a assinatura da revista para acessar os artigos 

na íntegra.  

Em segundo lugar, o periódico com o maior número de estudos identificados 

foi Quality & Safety in Health Care, com fator de impacto de 2,16; um periódico 

destinado a acadêmicos, médicos e gestores de saúde com foco na qualidade dos 

cuidados de saúde e melhoria contínua.  Em janeiro de 2012 teve o título alterado 

para BMJ Quality & Safety, sendo identificado um artigo nesta revisão integrativa, 

cujo fator de impacto é 2.394. É indexado ao MEDLINE / PubMed y CINAHL  e 

possui fator de impacto A2.   

Os periódicos com mais de um estudo identificado nessa revisão integrativa 

correspondem a 36% e estão distribuídos em 5 periódicos, sendo 4 específicos da 

área de enfermagem. Os demais periódicos com apenas um estudo relacionado 

totalizaram 28 (64%). 

Ao analisar o ano de publicação dos estudos, identificou-se que o número de 

pesquisas foi intensificando-se com o passar dos anos (Gráfico 1). 
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Gráfico 01. Distribuição dos artigos sobre formação continuada em enfermagem e 

segurança do paciente, identificados nos periódicos da base de dados BVS no 

período de 2000 a 2013, de acordo com o ano de publicação, São Paulo, 2013. 

 

 

 

Estes dados demonstram o crescimento dos estudos envolvendo a 

enfermagem e a segurança do paciente. Tal fato pode estar relacionado às 

importantes estratégias mundiais para a Segurança do Paciente e Qualidade da 

Assistência, após a publicação nos Estados Unidos da América, do livro “To Err is 

Human”, em 2000, e a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World 

Alliance for Patient Safety), em 2004, ambos com o objetivo de apontar para os 

problemas de segurança do paciente. 

A enfermagem, por representar um grande contingente entre os profissionais 

de saúde, desempenha um importante papel na segurança do paciente. 

O local de publicação dos periódicos apontou para um maior número nos 

Estados Unidos da América e Inglaterra, que juntos representaram 83% dos 

estudos, conforme evidenciado nos dados da tabela a seguir.  
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Tabela 3. Distribuição dos estudos sobre formação continuada em enfermagem e 

segurança do paciente, identificados nos periódicos da base de dados BVS no 

período entre 2000 e 2013, de acordo com o país de publicação, São Paulo, 2013. 

 

País de publicação F % 

Estados Unidos da América 31 70% 

Reino Unido 10 23% 

Alemanha 1 2% 

Índia 1 2% 

Espanha 1 2% 

Total 44 100% 

 

Gomes (2008) encontrou iniciativas e programas governamentais pioneiros 

para a Segurança do Paciente como a Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ), nos EUA, National Patient Safety, no Reino Unido; Australian 

Patient Safety Agency, na Austrália, que visam à segurança do paciente e a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

No que se refere ao tipo de especialidade da assistência ao paciente, 15 

estudos estavam relacionados a especialidades diversas, 4 em cirurgia, 6 em clínica 

geral, 2 em emergência, 3 em neonatologia, 6 em obstetrícia, 2 em pediatria, 4 em 

terapia intensiva.  

Em relação ao delineamento de pesquisa, constataram-se 38 (86%) 

pesquisas descritivas, 6 (14%) pesquisas analíticas.  

O conteúdo dos estudos foi classificado pelos subcomponentes que envolvem 

as estratégias educativas, comumente atreladas aos processos de treinamento. Os 

três subcomponentes analisados foram o levantamento de necessidade, o 

planejamento e a execução do treinamento, que também envolve a seleção dos 

procedimentos instrucionais e a avaliação (Quadro 7 ). 
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Quadro 7. Distribuição dos estudos conforme o subcomponente do processo 

educativo, São Paulo, 2013. 

 

Subcomponente do Processo 
Educativo Artigos Relacionados Total % 

Levantamento de Necessidades 2, 9,19, 24 4 9% 

Planejamento e Execução 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 
41, 44 
 26 59% 

Avaliação 

1, 10, 13,15,17, 21, 25, 28,29, 31, 35, 

37, 42, 43 14 32% 

Total 44 100% 

 

Os estudos abordando o planejamento e a execução das atividades 

educativas foram predominantes (59%) e citaram em sua totalidade as estratégias 

de ensino-aprendizagem. Os artigos tinham como foco a construão do conhecimento 

com aprendizagem interprofissional e utilização da simulação como prática 

educativa.  

As avaliações das práticas educativas foram conteúdos de 32% dos estudos e 

o levantamento de necessidades de 9%.  

Santana (2004) identificou que as ações de diagnóstico e estratégias dos 

serviços de educação continuada são mais exploradas quando comparadas as fases 

subsequentes como a avaliação, comprometendo o sucesso dos programas de 

educação continuada, fato este também evidenciado nesta revisão. 

Ao analisar os estudos quanto ao público-alvo das estratégias educativas 

identificou-se que 60% dos artigos estavam relacionados às estratégias de 

educação direcionadas à equipe multiprofissional e 40% para aos profissionais de 

enfermagem. 

As estratégias para a Segurança do Paciente reconhecem a importância de 

ferramentas e estratégias de mudança para redesenhar cuidados baseados na 

interação da equipe multiprofissional, pois o erro não pode ser analisado apenas na 
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última etapa do cuidado e sim em todas as etapas, que incluem a interação de 

diversos processos e consequentemente membros da equipe multiprofissional. 

É importante considerar que as Propostas de Educação Permanente também 

abordam o público-alvo multiprofissional e não mais uniprofissional. 

Os estudos foram classificados quanto ao tipo de estratégia de segurança, 

conforme a descrição da Política Nacional de Segurança, que descreve áreas para a 

construção e validação de protocolos, manuais e normas que incluem 11 áreas: 

infecções relacionadas à assistência à saúde; procedimentos cirúrgicos e de 

anestesiologia; prescrição, transcrição, dispensação e administração de 

medicamentos, sangue e hemoderivados; processos de identificação de pacientes; 

comunicação no ambiente dos serviços de saúde; prevenção de quedas; úlceras por 

pressão; transferência de pacientes entre pontos de cuidado e uso seguro de 

equipamentos e materiais, conforme apresentado nos dados da tabela abaixo. 

Tabela 4. Distribuição da área do estudo relacionada à Segurança do Paciente, 

São Paulo, 2013.  

Área relacionada à Segurança do Paciente n f 

Outros (deterioração clínica, cultura da segurança, notificação de 
incidentes) 

21 48% 

Comunicação no ambiente dos serviços de saúde 14 32% 

Infecções relacionadas à assistência à saúde 4 9% 

Procedimentos cirúrgicos e de anestesiologia 4 9% 

Prescrição, transcrição, dispensação e administração de 
medicamentos, sangue e hemoderivados 

1 2% 

Prevenção de quedas  - - 

Úlceras por pressão - - 

Transferência de pacientes entre pontos de cuidado - - 

Uso seguro de equipamentos e materiais - - 

Total 44  

 

Diversas temáticas foram abordadas nos estudos selecionados nesta revisão. 

A Comunicação no ambiente de serviços de saúde (32%) foi uma das mais 

prevalentes, pois alguns estudos abordaram a simulação realística como estratégia 

de ensino, cujo objetivo é também melhorar a comunicação entre a equipe. 
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Para melhor compreensão de como têm sido abordadas as atividades 

relacionadas à formação continuada da enfermagem que visam à segurança do 

paciente, foram reunidos os resultados dos estudos incluídos na presente revisão 

integrativa em três categorias temáticas, que são: levantamento de necessidades 

das atividades educativas (04 estudos), planejamento e execução das práticas 

educativas (26 estudos) e avaliação de resultado das intervenções educativas (14 

estudos), que serão discutidos adiante. 

3.1 Levantamento das Necessidades de Treinamento 

 Neste grupo, foram incluídos quatro estudos (9%) que abordavam o 

levantamento das necessidades de aprendizagem.  

Liaw et al. (2011) apontam que as mudanças no cuidado em saúde 

desencadeiam novas qualificações da equipe de enfermagem, tornando-se uma 

prioridade para o ensino. O Ministério da Saúde (2013) alerta que as inovações 

relacionam-se a tratamentos, materiais e equipamentos como à gestão de novos 

instrumentos e enfoques de gestão dos serviços de saúde, assim como atualmente à 

segurança do paciente, portanto, faz parte dos planos de segurança do paciente dos 

estabelecimentos de saúde influir no programa de educação permanente. 

  O Australian Council for Safety and Quality in Health Care (2005) aponta que 

os profissionais de saúde precisam desenvolver um novo conjunto de competências 

na aprendizagem no local de trabalho, para que possam adquirir os conhecimentos 

e habilidades que são essenciais para a prestação de um cuidado adequado e 

seguro aos pacientes. 

 Dois estudos identificaram necessidades de aprendizagem para os 

profissionais de enfermagem relacionadas à prática clínica segura na assistência ao 

paciente, envolvendo a identificação de sinais de alteração clínica à tomada de 

decisão.  

 O estudo de Liaw et al (2011) envolve uma revisão de literatura para 

identificar as necessidades de ensino da equipe de enfermagem relacionadas à 

identificação dos sinais de deterioração clínica dos pacientes.  

A identificação precoce dos sinais de deterioração clínica pela equipe de 

enfermagem é de extrema importância para desencadear ações da equipe 

multiprofissional, visando a atender às necessidades dos pacientes.  É a equipe de 
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enfermagem quem realiza os cuidados diretos aos pacientes e é responsável pela 

monitorização fisiológica contínua dos pacientes, desempenhando um papel crucial 

na detecção da deterioração clínica.  A equipe de enfermagem, se não estiver 

preparada para identificar, interpretar e relatar a observação dos pacientes, poderá 

ocasionar danos ao paciente, como deficiências na assimilação das informações e 

na tomada de decisões clínicas efetivas em relação à assistência ao paciente por 

qualquer membro da equipe multiprofissional. 

Liaw et al. (2011) pontuaram que o pessoal de enfermagem com menor 

qualificação profissional precisa de educação relevante para prepará-los para a 

realização de atividades de observação do paciente, pois a verificação dos sinais 

vitais é uma atribuição dessa categoria. Os autores encontraram lacunas no 

conhecimento que podem ser preenchidas para atender às necessidades 

educacionais de enfermagem, como: desenvolver o conhecimento e as 

competências adequadas na realização das avaliações completas dos pacientes em 

deterioração clínica, incluindo os resultados fisiológicos, comunicar e articular essas 

conclusões à equipe de cuidados de saúde e na realização de ações de 

enfermagem imediatas.  

O estudo de Fero et al. (2009) identificou as necessidades de aprendizagem 

de pensamento crítico de enfermeiros em diferentes períodos de experiência, por 

meio, da avaliação Performance Management Services (PBDS). O PBDS é 

projetado para identificar necessidades críticas da aprendizagem, como: pensar e 

auxiliar no desenvolvimento de um plano de ação de orientação individualizada para 

preparar melhor os enfermeiros para a prática clínica segura.  

O levantamento das necessidades de aprendizagem ocorreu pela 

apresentação de 10 vinhetas filmadas retratando problemas clínicos comuns, 

devendo o enfermeiro avaliado responder por sua conduta frente ao caso, nas seis 

subcategorias: reconhecimento do problema, informar os dados clínicos essenciais, 

iniciar intervenções de enfermagem independentes, diferenciação de urgência, 

antecipar ordens médicas e fornecer justificativa relevante para apoiar as decisões 

em um período de tempo predeterminado.  

Como resultado, Fero et al. (2009) identificaram que 74,9% corresponderam 

às expectativas de avaliação, e as necessidades de aprendizagem identificadas para 

enfermeiros que não atenderam às expectativas foram incluídas: iniciar intervenções 
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independentes de enfermagem (97,2%), diferenciação de urgência (67%), comunicar 

dados clínicos essenciais (65,4%), antecipar ordens médicas relevantes (62,8%), 

fornecer justificativa relevante para apoiar as decisões (62,6%) e de reconhecer o 

problema (57,1%).  

 Outro estudo relacionado ao levantamento das necessidades educativas dos 

profissionais de enfermagem desta pesquisa identificou as necessidades por meio 

dos resultados oriundos dos Sistemas de Notificação de Eventos Adversos com os 

Pacientes, que vêm sendo citados como uma estratégia para melhorar a segurança 

e qualidade da assistência em saúde.  

A identificação e a notificação dos eventos de segurança são componentes 

essenciais de uma cultura de segurança eficaz e constituem um banco de dados 

construído com informações confiáveis e válidas sobre eventos adversos e quase 

acidentes, oferecendo aos profissionais de saúde, gestores e pesquisadores a 

oportunidade de examinar os processos de atendimento ao paciente e desenvolver 

sistemas para melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados. 

  Hession-Laband e Mantell (2011) descrevem a experiência de um hospital 

Infantil em Boston, utilizando dados dos relatórios dos eventos adversos para 

levantar necessidades educacionais da equipe e implementar mudanças na prática, 

pois consideram no uso de dados dos eventos adversos os números apurados dos 

resultados empíricos da qualidade assistencial que podem contribuir para a prática 

de enfermagem exemplar. 

 As autoras pontuam que, com o uso dos relatórios dos sistemas de 

notificação de eventos adversos e quase danos, mudanças de processos e estrutura 

foram adotados, assim como a realização de atividades educacionais para a equipe 

de saúde com temática relacionada à lesão da pele, como a avaliação da pele e 

avaliação de risco para lesão de pele; à flebite, como habilidades de avaliação, 

identificação de fatores de risco, extravasamento e infiltração, uso de fixação de 

dispositivos e, em parceria com os pais, atitudes para promover o reconhecimento 

precoce do problema; o erro de medicação, atividades educativas para utilizar a 

tecnologia para ordenamento dos medicamentos da prescrição.   

A adoção de estratégias focando também mudanças no processo e estrutura 

apontadas por Hession-Laband e Mantell (2011), corroboram Davini, Nervi e 

Roschke (1994), ao apontarem que as abordagens para a solução dos problemas 
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não devem ocorrer apenas focando as estratégias educativas, mas a adoção de 

melhorias dos processos e da estrutura que impactam na qualidade da assistência 

em saúde, pois o processo de educação permanente somente terá êxito se 

acompanhado de outras intervenções que reforcem o que se deseja alcançar. 

Hession-Laband e Mantell (2011) ressaltam que a educação dos profissionais 

sobre o relato de eventos adversos ou quase danos com o paciente não é suficiente 

para aumentar a adesão às notificações; é preciso abordar a barreira de "tempo 

insuficiente” para realizar as notificações, evitando assim, subnotificações. 

O estudo de Walton et al. (2006) traz a necessidade de preparação dos 

profissionais de saúde para fornecer cuidados de saúde seguros usando o 

conhecimento e os princípios de segurança do paciente, como foi abordada no artigo 

elaborado pelo Conselho Australiano para a Segurança e Qualidade em Saúde, em 

2004, descrevendo a construção de um quadro nacional de educação para a 

segurança do paciente apontando as competências para os trabalhadores de saúde 

e servir como ajuda às organizações e para as pessoas desenvolverem currículos e 

programas de treinamento. 

Walton et al. (2006) apresentam as áreas de aprendizagem e temas que 

compõem esse quadro: 

Comunicação eficaz 

- Envolver os pacientes e cuidadores como parceiros na área da saúde; 

- Comunicação de Risco; 

- Comunicando honestamente com os pacientes depois de um evento 

adverso; 

- Obtenção de consentimento; 

- Ser culturalmente respeitoso e conhecedor; 

Identificação, prevenção e gestão de eventos adversos e quase acidentes  

- Reconhecer relatórios e gerenciamento de eventos adversos e quase 

acidentes; 

- A gestão de riscos; 

- Noções básicas sobre erros de saúde; 

- Gerir reclamações; 

Usando provas e informações 

- Utilizando as melhores práticas baseadas em evidências disponíveis; 
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- Usando a tecnologia da informação para melhorar a segurança; 

Trabalhar com segurança 

- Ser um jogador de equipe e mostrar liderança; 

- Compreender os fatores humanos; 

- Compreender organizações complexas; 

- Proporcionar a continuidade dos cuidados 

- Gerenciar a fadiga e o estresse; 

Ser ético 

- Manutenção da aptidão para o trabalho ou práticas; 

- Comportamento e prática ética; 

Aprendizagem continuada 

- Ser um aprendiz local de trabalho; 

- Ser um professor local de trabalho; 

Questões específicas 

- Prevenir local errado, procedimento e tratamento errados ao paciente; e 

- Medicar com segurança. 

Walton et al. (2006) ressaltam que o grande desafio  é a forma de 

implementar o quadro amplamente, exigindo compromisso não apenas dos 

profissionais de saúde, mas também dos líderes de saúde, organizações e do 

governo, para desenvolver as competências profissionais e alcançar uma força de 

trabalho competente e segura. 

Os métodos de levantamento das necessidades de aprendizagem são 

diversos, conforme apontado por Davini, Nervi e Roschke (2002). Nesta categoria, 

os estudos incluídos demonstraram diversidade no método de identificação das 

necessidades de aprendizagem, com foco nos problemas e na coleta dos dados 

objetivos, pautados pelas necessidades de saúde das pessoas e populações, com 

análise dos processos de trabalho em seus problemas e desafios, que podem ser 

aplicados às instituições de saúde, para a preparação dos profissionais de saúde 

para fornecer cuidados de saúde seguros usando o conhecimento e os princípios de 

segurança do paciente e incidir diretamente sobre a qualidade e segurança dos 

pacientes nos serviços de saúde. 
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3.2 Planejamento instrucional e execução do treinamento  

 

Neste grupo foram identificados 26 estudos correspondendo a 59% dos 

estudos selecionados nesta revisão, que incluíram os estudos de números 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44. 

A OPAS (1978), ao detalhar as etapas, considera que estas devem ser 

planejadas e monitoradas para o sucesso do programa de formação, aponta as 

etapas que envolvem o planejamento instrucional e a execução como a elaboração 

das prioridades e objetivos educacionais, identificação do nível atual de 

conhecimentos dos envolvidos, cronograma, eleição dos métodos e instrumentos 

educacionais necessários para o processo de ensino-aprendizagem e análise dos 

recursos financeiros. 

 Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006) observaram que a ação educacional 

é planejada e executada com base na definição dos objetivos instrucionais, definição 

do conteúdo, da sequência do ensino e da escolha dos meios e estratégias 

instrucionais mais adequados para se alcançar os objetivos descritos. 

Grande parte dos estudos agrupados no planejamento instrucional e execução 

abordaram o uso de estratégias educacionais para o processo de ensino-

aprendizagem, utilizando estratégias de treinamento em equipe e simulação 

realística em situações chave de segurança do paciente, com potencial para 

melhorar a assistência em saúde e a segurança do paciente. 

Arafeh (2009) destaca que a educação continuada adotava estratégias para 

desenvolver habilidades cognitivas e técnicas nos ambientes isolados e fechados de 

cada disciplina, porém, recentemente, órgãos como a Comissão Conjunta e do 

Instituto de Medicina (IOM) pediram uma mudança na educação em saúde para 

incluir as atividades educativas da equipe multidisciplinar e as melhorias nas 

habilidades comportamentais, tais como: a comunicação, cenário no qual a 

simulação realística é indicada por abordar as competências cognitivas e técnicas, 

bem como as competências comportamentais. 

Jeffries et al. (2009) apontam que a Simulação Realística é uma estratégia de 

ensino que representa a prática clínica, preparando os participantes para situações 

reais, e vem ganhando espaço como estratégia de ensino para enfermagem, seja 

para alunos de enfermagem, enfermeiros recém-formados e enfermeiros por criar a 
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oportunidade de praticar e preparar-se para a tomada de decisão e as 

responsabilidades de resolução em um ambiente clinico seguro e não ameaçador. 

Os estudos abordam o uso da simulação em especialidades como 

maternidade e obstetrícia, neonatologia, pediatria, cuidado de terapia intensiva e 

centro cirúrgico. 

Os tipos de simuladores, citados por Jeffries et al (2009), incluem manequins 

humanos com tecnologia atrelada sendo de baixa, moderada ou alta fidelidade, de 

acordo com sua capacidade de reproduzir precisamente sons ou imagens. Os 

simuladores de alta fidelidade são manequins extremamente realísticos, com muita 

tecnologia associada e indicados para simulações baseadas em cenários para 

proporcionar autenticidade a um evento clínico ou atividade, pois reagem de acordo 

com as intervenções realizadas. Os simuladores de moderada fidelidade simulam 

algumas características humanas como sons respiratórios e os simuladores de baixa 

fidelidade são caracterizados como os simuladores estáticos, indicados para ensinar 

habilidades e procedimentos específicos. As autoras citam outros simuladores, como 

a realidade virtual, ambiente informatizado com estímulos sensoriais ativos que 

aumentam o realismo dos programas de ensino para a tomada de decisões, triagem 

e outros tipos de atividades de programas de computador; uso de indivíduo treinado 

para retratar cenários paciente, eventos e sintomas clínicos; dispositivos tácteis em 

um simulador para proporcionar aos alunos um "toque" ou sensação de um 

dispositivo ou procedimento simulado e atividades de Role playing, cujos alunos 

retratam o papel de um paciente , membro da família ou outro indivíduo na 

simulação baseada em cenários. 

  A simulação realística possui como vantagens para Fahey e Migthy (2008); 

Jeffries et al. (2009), Mérien et al. (2010), Mullen e Byrd (2013), criar oportunidade 

para treinamento da equipe multidisciplinar, permitir níveis de aprendizagem 

cognitiva, como aplicação, análise, síntese e avaliação de informações em um 

ambiente em que a segurança dos pacientes não seja comprometida e nas quais 

lições podem ser padronizadas e repetidas até que sejam aprendidas; permitir a 

prática de uma atividade ou evento antes de uma experiência clínica ou rever e 

melhorar as atividades e comportamentos críticos na prática clínica, oportunizar a 

discussão da atividade (Debriefing), que permite a discussão de conceitos, a 

correção de erros e o processo de pensamento reflexivo; oportunidade de aplicar , 
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sintetizar e avaliar os conhecimentos e habilidades em uma simulação, aprender a 

lidar com eventos inesperados, desenvolver trabalho em equipe, habilidades de 

comunicação , aumentar a confiança clínica e melhorar o desempenho.  

 Os estudos voltaram-se para a importância dos treinamentos em equipe 

multidisciplinar com o potencial de melhorar a segurança do paciente e contribuir 

para quebrar o isolamento das disciplinas tradicionais que contribuem para falhas de 

comunicação e no trabalho em equipe.  

    McConouaghey (2008) e Deering; Johnston e Colacchio (2011) e Jones, 

Podila e Powers (2013) observam que as estratégias de treinamento em equipe 

visam melhorar a comunicação e a equipe de trabalho para aumentar a segurança 

do paciente, e citam como exemplo os programas do Crew Resource Management 

(CRM) e Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Paciente Safety 

(Team Stepps) 

 O programa Crew Resource Management é um programa de formação em 

gestão de recursos da tripulação; conforme McConouaghey (2008), é desenvolvido e 

utilizado, desde 1970, pela indústria da aviação em resposta a erros críticos e fatais 

cometidos pela equipe de voo. O CRM aborda os princípios de comportamento 

individual e da tripulação em situações normais e de crise e se concentra nas 

habilidades de tomada de decisão, no comportamento interpessoal, comunicação e 

gestão de equipes passou a ser adotado, como um programa de treinamento 

fundamental para o desenvolvimento da equipe em diversas áreas, incluindo o setor 

de saúde em áreas de centro cirúrgico, departamento de anestesia e emergência 

para diminuição dos erros médicos relacionados ao fator humano.  

 McConouaghey (2008) aponta que os programas do CRM podem desenvolver 

habilidades interpessoais como a comunicação, equipe de trabalho, liderança e as 

habilidades cognitivas para conhecimento da situação, planejamento, tomada de 

decisão e gerenciamento de tarefas que utilizam as estratégias educativas de 

simulação, leituras e vídeos. 

 O programa Team Strategies and Tools to Enhance Performance and 

Paciente Safety (Team Stepps), conforme Sawyer e tal (2013) foi desenvolvido pelo 

U.S. Departament  of Defense (Dod)  , em colaboração com a Agency for HeathCare 

Research and Quality (AHRQ) Agência de Investigação de Saúde e Qualidade para 

estender a investigação dos militares ao desempenho da equipe de cuidados de 
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saúde, com seis centros regionais de formação que oferecem treinamento para criar 

uma rede nacional de treinadores mestres baseados na estrutura das quatro 

habilidades de trabalho em equipe fundamentais: comunicação, liderança, 

monitoramento da situação e apoio mútuo. 

Deering, Johnston e Colacchio (2011) mencionam que TeamSTEPPS é 

projetado para criar e sustentar uma cultura de segurança por meio da produção de 

equipes altamente eficazes, que otimizem recursos, aumentem a conscientização da 

equipe, resolvam conflitos e eliminem barreiras à qualidade e segurança. 

Sehgal et al. (2008) tiveram, como feedback dos participantes do treinamento 

em equipe, que ensinar o trabalho em equipe requer colocar todos, médicos, 

enfermeiros e farmacêuticos para os assistentes sociais e funcionários da unidade 

no mesmo ambiente de aprendizagem. 

O estudo 32 descreve um projeto para padronizar as práticas de segurança 

do paciente no perioperatório e processos de comunicação dentro da equipe de 

neurocirurgia operatória por meio da criação de um vídeo de segurança educacional 

dirigido à equipe multiprofissional cirúrgica. 

Lau et al. (2012) acreditam que o vídeo de segurança perioperatória 

neurocirúrgico utilizado como estratégia didática possa conduzir mudanças na 

cultura de segurança e comportamento nas equipes multidisciplinares 

perioperatórias. Os autores destacam a importância de envolver o grupo 

multiprofissional na elaboração dos objetivos instrucionais e para traçar as 

verificações de segurança crítica-padrão e práticas de comunicação da equipe 

multidisciplinar que devem ocorrer com todos os pacientes de neurocirurgia no 

cenário perioperatório, permitindo pensar amplamente sobre a assistência segura ao 

paciente neurocirúrgico perioperatório sob várias perspectivas. 

 No estudo 39, Kampf et al. (2013) abordaram a intervenção multimodal para 

aprendizagem com cinco elementos, que incluíram sessão de ensino, formação 

manequim, e-learning, ferramenta, tablet e cartaz e feedback direto, seguidos por um 

segundo período de observação; concluíram que a estratégia multimodal para 

melhorar a conformidade com as etapas de segurança do paciente e do 

desempenho de um procedimento ideal é eficaz e foi considerada como útil pelos 

profissionais de saúde.  
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Nesta categoria, os estudos abordados enfatizaram a importância da 

mudança nas práticas educativas em saúde, abordando a realização de atividades 

educativas em grupos de trabalho, incentivando a promoção e o desenvolvimento da 

cultura da aprendizagem em grupo, a troca de informações, a inserção dos 

profissionais como agentes ativos, reflexivos e críticos nos processos educativos, 

buscando os problemas da prática, como fontes de conhecimento para a resolução 

de problemas relacionados às melhores práticas para a melhoria da segurança do 

paciente. 

 

3.3 Avaliação dos Resultados 

 

Para Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006), a avaliação de treinamento 

fornece ao sistema informações sistemáticas sobre as lacunas no desempenho dos 

indivíduos e dos instrutores, identifica falhas no planejamento dos procedimentos 

instrucionais, indica se o treinamento foi positivo aos indivíduos e às organizações 

em termos de aplicabilidade e utilidade, informa o quanto as habilidades aprendidas 

estão sendo aplicadas no trabalho ou na vida profissional dos indivíduos e quais os 

aspectos que facilitam ou dificultam esse processo. 

Nesta categoria, 14 estudos (32%) que se dedicaram a avaliar os resultados 

das estratégias educativas cujos resultados apontam positivamente para o alcance 

dos objetivos das estratégias educativas relacionadas à segurança do paciente. 

Os estudos divergem em relação aos níveis de avaliação das estratégias 

educativas.  

O estudo de Castro et al. (2012) analisou os programas de educação 

continuada para a estratégia segurança, monitoradas pelo observatório de 

Segurança do Paciente de Andaluzia e identificou que 7% das estratégias de 

educação estavam relacionadas à segurança do paciente e possuíam a equipe de 

enfermagem como público-alvo em 35,5% das atividades; na avaliação foram 

considerados a quantidade, os temas abordados e o público- alvo envolvido. 

Sehgal et al. (2008) avaliaram o programa de treinamento multidisciplinar 

projetado para capturar as experiências da formação e da logística da própria 

formação dos participantes, abordando apenas o nível de avaliação da 

reação. Avaliou aspectos de cada sessão para a qualidade de ensino, conteúdo e 
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organização; a localização, formato e organização das sessões de treinamento, 

incluindo o uso de um grupo multidisciplinar para a formação; se a participação iria 

mudar o caminho "Eu me comunico com os outros" ou a forma como "eu pratico", e 

a experiência global de formação. Obteve como resultado uma avaliação alta dos 

participantes para o cenário multidisciplinar com média de 4,59 ± 0,68, conforme a 

escala de Likert de 5 pontos (1 = menor a 5 = mais alto). 

Stevens et al. (2011) analisaram as intervenções educativas por meio da 

avaliação de aprendizagem em um modelo pré e pós-treinamentos. A aplicação do 

questionário para a avaliação de aprendizagem após treinamento ocorreu 

imediatamente depois da atividade educativa, que utilizou um vídeo como recurso 

didático. Mediu a compreensão e os conceitos dos enfermeiros em relação às 

metodologias de comunicação em equipe e o uso de check-list, identificando 

aumento no resultado pós-teste.  

A avaliação das estratégias educativas em relação ao comportamento no cargo 

foi realizada em 4 estudos, utilizando  como instrumento de avaliação a aplicação de 

questionários aos próprios participantes, seja por preenchimento presencial ou via 

web, com períodos máximos de 1 ano para a avaliação, após a atividade educativa. 

Todos utilizaram um modelo de aplicação de pré e pós-testes e compararam os 

resultados. 

Gum, Greenhill e Dix (2010) realizaram avaliação no nível de comportamento 

no cargo entrevistando os participantes para investigar a melhoria no atendimento 

de emergência e o desempenho da equipe resultado de um treinamento em 

simulação para a equipe obstétrica, identificando melhoria na aprendizagem, clareza 

de papel, capacidade de liderança e cooperação. 

Saxton (2012) aplicou uma escala denominada Self- Efficacy to Adress 

Disruptive Behavior Scale para autoavaliação dos participantes frente ao 

Comportamento Disruptivo após o treinamento da comunicação em relação ao 

comportamento disruptivo. A avaliação foi realizada antes, imediatamente após e 4 

semanas, evidenciando a melhor capacidade dos participantes para enfrentar o 

comportamento médico disruptivo. 

Jones, Podila e Powers (2013) avaliaram a melhora na percepção dos 

participantes de um departamento de emergência na cultura de segurança do 
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paciente, com a aplicação de um questionário, pré e pós- testes (4 semanas), com 

aumento de 9% nas repostas positivas após o treinamento. 

Blegen et al. (2010), para determinarem o impacto do treinamento na cultura da 

segurança após a implementação do time de trabalho e intervenções de 

comunicação, aplicaram uma escala antes e depois da intervenção, identificando  

melhora significativa em cinco dos onze subescalas de cultura de segurança. 

Apontam que embora seja difícil isolar os efeitos da intervenção de treinamento da 

equipe de outros eventos que ocorrem durante o ano, entre a formação e a 

realização de atividades educativas, em geral, a intervenção parece ter melhorado a 

cultura de segurança nessas unidades médicas. 

O único trabalho que aplicou 2 níveis de avaliação de resultado: o nível reação 

e o comportamento no cargo foi o de Ziesmann et al. (2013). Os participantes 

fizeram um pré e pós-testes de avaliação para explorar as mudanças de atitudes em 

relação à simulação e os princípios do CRM, utilizando instrumentos previamente 

validados. Dos participantes, 100% concluíram o inquérito.  A satisfação foi muito 

elevada, com 97,5% dos participantes classificando o curso como "bom" ou 

"excelente" e 97,5% recomendando a outras pessoas.  O pré e pós-testes 

apresentaram melhora estatisticamente significativa em atitudes em relação à 

simulação e os princípios gerais de CRM (136,3 vs 140,3 de 170, p = 0,004), após o 

curso, principalmente no domínio do trabalho em equipe (69,1 vs 72,0 de 85, p = 

0,002) .   

O único trabalho que aplicou a avaliação de resultado em nível de mudança 

organizacional, além do comportamento no cargo, foi o de Halverson et al. (2009). 

Três fontes de informação foram utilizadas para avaliar a eficácia do programa de 

treinamento da equipe, sendo incluídas métricas hospitalares como  métricas de 

segurança da linha de base com os números de eventos paralelos errados e a  

frequência de administração de antibióticos em tempo hábil; as métricas de 

eficiência incluíram a frequência de casos, a partir de tempo e o tempo de volume de 

negócios entre os casos, pesquisas de comportamento de trabalho em equipe e de 

observação intraoperatória direta. Assim, 6 meses após a implementação de 

treinamento da equipe, o cumprimento briefings pré-operatório foi de 66%. Não 

foram observadas mudanças nas métricas do hospital. Uma melhor percepção do 
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trabalho em equipe entre os participantes foi demonstrada em estudos pré- e pós-

treinamentos. 

Medir os resultados, após a implementação das estratégias educativas,  

envolveram diferentes níveis de avaliação, parâmetros e estratégias. Prevaleceu a 

avaliação em nível de comportamento no cargo, sendo medida por meio de 

questionários de autoavaliação aplicados em modelos pré e pós-intervenções 

educativas. 

Os resultados deste trabalho foram convergentes com Mourão, Borges-

Andrade & Sales, 2006, que apontam uma crescente avaliação do impacto do 

treinamento no comportamento no cargo.  

Em pesquisa a American Society for Training &Development – ASTD (2009), 

identificou que 91.6% das empresas avaliam , pelo menos, alguns de seus 

programas de aprendizagem no nível 1, a reação dos Participantes, e o nível II, a 

mudança de comportamento no cargo em 54,5%. 

Ao retratar o treinamento no Brasil, a Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento – ABTD (2013) aponta que 59% das empresas aplicam a avaliação 

no primeiro nível, 27% utilizam a avaliação de aprendizagem com a de reação e 11% 

usam três níveis, reação, aprendizagem e aplicabilidade no trabalho. 
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4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação dos avanços tecnológicos nos serviços de saúde vem contribuindo 

para melhores resultados na assistência à saúde, possibilitando o aumento da 

expectativa de vida. Observa-se que os serviços de assistência à saúde dependem 

dos avanços tecnológicos; no entanto precisam do gerenciamento dos sistemas 

operacionais a eles relacionados, buscando a redução de erros. 

A OMS considera que a segurança do paciente é a redução ao mínimo 

aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. 

A segurança do paciente emergiu como questão de qualidade importante e de 

política pública na área da saúde, em diversos países e recentemente no Brasil, com 

o Programa de Nacional de Segurança do Paciente.  

Percebe-se que a medição da qualidade na assistência à saúde vem evoluindo 

seu foco, para transparência e responsabilidade relacionada à assistência ao 

paciente e de que cada etapa do processo traz um risco de dano, portanto não se 

busca mais a “identificação dos culpados” e sim a avaliação dos processos. 

A qualidade aplicada nas instituições hospitalares é um grande desafio a sua 

aplicabilidade prática, pois elementos estruturais e as especificidades do serviço de 

saúde podem inviabilizar seus resultados quando aplicados de modo superficial.  

É importante salientar que o desenvolvimento contemporâneo da saúde de 

segurança do paciente permite um novo olhar sobre o cuidado de saúde, conforme 

sofre influencia das disciplinas de outros campos do conhecimento que se dedicam a 

estudar o erro humano, os acidentes e sua prevenção, representando uma 

importante contribuição para a melhoria do cuidado em saúde. 

Assim, as falhas humanas são ameaças à assistência segura ao paciente, 

como as falhas humanas decorrentes da comunicação entre os membros da equipe 

e podem ser uma barreira fundamental para a assistência segura e efetiva. 

Dai a importância das atividades de formação continuada dos profissionais que 

contribuem para o desenvolvimento de competências dos profissionais no 

desempenho de suas atividades e na segurança do paciente. 
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Na última etapa desta revisão integrativa aponta-se que os principais 

resultados evidenciados na análise das publicações científicas que abordam o tema 

educação continuada e a Segurança do Paciente, aumentaram com o passar dos 

anos, provavelmente devido à importância que a Segurança do Paciente tem 

adquirido nos últimos anos, embora, nenhuma pesquisa em periódico brasileiro 

tenha sido encontrada, apontando para a necessidade de desenvolvimento desta 

temática em âmbito nacional. 

Os artigos abordaram as estratégias de segurança relacionadas sobretudo à 

comunicação no ambiente dos serviços de saúde. A melhoria da comunicação é 

uma das 5 metas internacionais da JCI para a segurança do paciente e às 

estratégias educativas relacionada a comunicação envolvem abordagem 

multiprofissional, fato pelo qual a maior parte dos artigos desta revisão destinava-se 

a público-alvo multiprofissional e não apenas para a equipe de enfermagem. 

A identificação das necessidades de formação continuada relacionada à 

segurança do paciente visa desenvolver um novo conjunto de competências na 

aprendizagem no local de trabalho, para que possam adquirir os conhecimentos e 

habilidades que são essenciais para a prestação de um cuidado adequado e seguro 

aos pacientes. 

Os estudos desta revisão identificaram necessidades de aprendizagem para os 

profissionais de enfermagem relacionadas à prática clínica segura na assistência ao 

paciente, envolvendo a identificação de sinais de alteração clínica, à tomada de 

decisão, assim como o levantamento das competências profissionais para a 

segurança do paciente. 

  Os estudos evidenciaram a adoção de práticas educativas convergentes com 

o conceito de Educação Permanente por incorporarem situações de aprendizagem 

ao trabalho, modificando as estratégias educativas como fonte de conhecimento e 

problemas, colocando o profissional como individuo ativo e crítico no processo de 

aprendizagem e abordando o grupo ou equipe para favorecer a interação por meio 

das estratégias educativas de Simulação realística, CRM e Team Stepps. 

O uso da simulação realística como estratégia de ensino relacionada à 

segurança do paciente é valorizado por permitir ações educativas envolvendo a 

equipe multidisciplinar e abordagem de habilidades técnicas e comportamentais. 
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A avaliação de resultados e os impactos dos processos educativos dos 

profissionais de saúde relacionados à segurança do paciente nos artigos deste 

trabalho envolveram os diferentes níveis de avaliação, parâmetros e estratégias, 

porém prevaleceu a avaliação em nível de comportamento no cargo, sendo medida 

por meio de questionários de autoavaliação aplicados em modelos pré e pós-

intervenções educativas. 

É por meio das avaliações de resultado que podemos rever as experiências, 

analisar os obstáculos, subsidiar novas atividades e evidenciar o impacto do 

treinamento no comportamento do cargo ou em último nível nos resultados da 

organização. 

Cada nível de avaliação tem um objetivo distinto e claramente definido. É 

importante alinhar com os objetivos do treinamento, a fim de identificar qual a melhor 

estratégia ou parâmetro de avaliação. 

O enfermeiro de educação continuada é o profissional de enfermagem 

diretamente envolvido com desenvolvimento de competências da equipe de 

enfermagem e sua participação junto aos gerentes representa a interface entre o 

processo de trabalho administrativo e o educacional. 

A educação continuada deve ser um meio para promover o desenvolvimento 

das pessoas e assegurar a qualidade e a segurança no atendimento aos pacientes, 

devendo também ser voltada à realidade institucional, e necessidades dos 

profissionais, envolvendo sempre as lideranças, pela proximidade e contato com os 

todos os membros da equipe multiprofissional, podendo atuar diretamente sobre as 

necessidades do trabalhador no momento que executa suas atividades, percebendo 

o real interesse da equipe diante das situações cotidianas e alicerçando a 

transferência do conhecimento para a prática. 

Este estudo pode ter tido como limitação a ausência de publicações científicas 

nacionais, não permitindo evidenciar as práticas de educação continuada em 

enfermagem para a segurança do paciente no país. 

Por meio da presente revisão integrativa, foi possível identificar e caracterizar 

as atividades de educação continuada em enfermagem para a segurança do 

paciente, apontando para a utilização de abordagens de formação continuada no 

trabalho em equipe e a necessidade de adoção de ferramentas para medir o impacto 
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dessas atividades para contribuir e promover a qualidade da assistência e 

segurança do paciente.  
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