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RESUMO 

 
Introdução: A evolução do cuidado ao paciente deve incluir o completo conhecimento 

sobre os Eventos Adversos (EA) de determinado procedimento. Nas unidades de 

hemodiálise existem fatores de risco que aumentam as chances de ocorrer algum tipo 

de EA, motivo pelo qual é importante que eles sejam devidamente identificados e 

registrados. Os técnicos de hemodiálise, que exercem o contato direto com os 

pacientes nas unidades de hemodiálise, devem ser orientados a reconhecer e 

classificar os EA, além de entender a importância de seu adequado registro. 

Objetivos: 1. Elaborar indicadores e mecanismos para os registros dos eventos 

adversos em pacientes em hemodiálise. 2. Construir um programa educacional 

voltado para a capacitação dos técnicos de enfermagem (alunos), que possibilite a 

compreensão dos eventos adversos e que vise adequar os registros de dados 3. 

Avaliar a aprendizagem antes e após o conhecimento. Metodologia: Tratou-se de um 

estudo prospectivo, longitudinal, descritivo, intervencionista e com enfoque 

quantitativo, que foi realizado no Centro de Diálise e Transplante Renal (CDTR) do 

Hospital Santa Lucinda da PUC-SP. Foi criada uma tabela para a coleta de dados e 

registro de EA durante as sessões de hemodiálise. Foram considerados EA qualquer 

alteração clínica apresentada pelo paciente em uma sessão de hemodiálise. A 

apresentação da tabela e o entendimento do EA e de seu registro foram feitos através 

de um curso, para o qual se empregou metodologia mista, presencial e online, 

utilizando-se para essa finalidade, a plataforma Moodle. Além do curso em si, foram 

construídas situações de problemas individuais para cada técnico de enfermagem, 

que descreviam a ocorrência de EA durante a sessão de hemodiálise. O 

preenchimento dos modelos de registro dos EA baseados nesses casos serviu para 

avaliação comparativa, online, do conhecimento dos técnicos de enfermagem antes e 

após o curso. Foi feita ainda uma pesquisa de satisfação dos técnicos participantes 

do curso. Resultados: Dos 16 técnicos de enfermagem participantes, 9 eram do sexo 

feminino (56%), sua idade média era de 39± 8,9 anos e a média do tempo de 

experiência no setor de hemodiálise foi de 10±5,9 anos.O número total de acessos 

dos participantes ao curso através da plataforma Moodle foi de 825, sendo a média 

de acesso por aluno, 51,6±21,7 vezes. No teste inicial, a nota média foi 3,7±0,3 pontos 

e na avaliação final, feita após o curso e utilizando o mesmo problema do pré curso, 

4,2± 0,3pontos (p=0,00002). Na avaliação após o curso, também foi oferecido um caso 



 
 

 diferente do que havia sido respondido no pré curso por cada um dos alunos. A média 

dessas avaliações foi semelhante (4,3±0,3 pontos, p=0,26). A pesquisa de satisfação 

dos participantes do curso mostrou que todos os alunos aprovaram o curso. 

Conclusão: A avaliação de alunos antes e após um curso de apresentação de uma 

tabela desenvolvida para melhorar os registros de eventos adversos durante as 

hemodiálises mostrou que os alunos tinham um baixo nível de compreensão desses 

fatos antes do curso; houve uma melhora estatisticamente significante na avaliação 

após o curso; os alunos mostraram um comportamento homogêneo nas avaliações; o 

curso provocou interesse dos alunos, e o número de acessos ao curso foi elevado.  

Palavras-chave: Avaliação em enfermagem; hemodiálise; enfermagem em 

nefrologia; técnicos de enfermagem; segurança do paciente, capacitação profissional. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The evolution of patient care should include the complete knowledge 

about the Adverse Events (AD) of a given procedure. In hemodialysis units there are 

risk factors that increase the chances of some type of AE occurring, which is why it is 

important that they are properly identified and recorded. Hemodialysis technicians, 

who have direct contact with patients in hemodialysis units, should be instructed to 

recognize and classify AE, in addition to understanding the importance of proper 

recording. Objectives: 1. Elaborate indicators and mechanisms for the registration of 

adverse events in hemodialysis patients. 2. To construct an educational program 

aimed at the training of nursing technicians (students), which allows the understanding 

of adverse events and aims to adapt the data records. 3. Evaluate the learning before 

and after the knowledge. Methodology: This was a prospective, longitudinal, 

descriptive, interventional and quantitative study that was performed at the Dialysis 

and Renal Transplant Center (CDTR) of Santa Lucinda Hospital, PUC-SP. A table was 

created for data collection and EA recording during hemodialysis sessions. Any clinical 

change presented by the patient in a hemodialysis session was considered as an AD. 

The presentation table and the understanding of the EA and its registration were made 

through a course, for which a mixed methodology was used, both face-to-face and 

online, using the Moodle platform for this purpose. In addition to the course itself, 

individual problems were constructed for each nursing technician, who described the 

occurrence of AD during the hemodialysis session. The filling in of the EA record 

models based on these cases served to evaluate online the knowledge of nursing 

technicians before and after the course. A satisfaction survey of the technicians 

participating in the course was also made. Results: Of the 16 participating nursing 

technicians, 9 were female (56%), their mean age was 39 ± 8.9 years and the mean 

time of experience in the hemodialysis sector was 10 ± 5.9 years. The total number of 

accesses of the participants to the course through the Moodle platform was 825, with 

the average access per student, 51.6 ± 21.7 times. In the initial test, the mean score 

was 3.7 ± 0.3 points and in the final assessment, after the course and using the same 

pre-course problem, 4.2 ± 0.3 points (p = 0.00002). In the assessment after the course, 

a different case was also offered than had been answered in the pre-course by each 

of the students. The mean of these evaluations was similar (4.3 ± 0.3 points, p = 0.26). 

Satisfaction survey of course participants showed that all students approved the 



 
 

course. Conclusion: The assessment of students before and after a course of 

presentation of a table developed to improve records of adverse events during 

hemodialysis showed that students had a low level of understanding of these facts 

before the course; There was a statistically significant improvement in the evaluation 

after the course; The students showed a homogeneous behavior in the evaluations; 

The course provoked interest of the students, and the number of accesses to the 

course was high. 

Keywords: Nursing evaluation; Hemodialysis; Nursing in nephrology; Nursing 

technicians; Patient safety, professional training. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Durante a graduação de enfermagem na cidade de Sorocaba, tive a 

oportunidade de conhecer todas as particularidades de uma clínica de hemodiálise. 

Tive a oportunidade de conhecer o funcionamento, rotinas e cuidados prestados aos 

pacientes. Neste período, começou o interesse pela área especializada em nefrologia. 

Busquei aprimoramento na área e realizei algumas pesquisas. Após a formação em 

enfermagem, busquei a extensão do conhecimento, dando início ao curso de 

especialização de Enfermagem em Nefrologia pela Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). No decorrer do curso, desenvolvi meus conhecimentos e 

habilidades no conteúdo prático do curso em nefrologia. Enfim, dei início a minha 

atividade de enfermagem no mercado de trabalho, onde tive a oportunidade de 

trabalhar em diversas áreas dentro do hospital, aprimorando e ganhando experiências 

como enfermeira. Trabalhei em excelentes hospitais na cidade de São Paulo, mas em 

nenhuma das oportunidades de trabalho, pude exercer minha função como enfermeira 

nefrologista. Com o passar do tempo, após a realização de diversos cursos de 

aprimoramento na área de enfermagem com enfoque em segurança do paciente, 

onde consegui atingir um cargo administrativo na área de enfermagem, trabalhando 

em todos os setores do hospital, inclusive no setor de hemodiálise, onde consegui 

fazer implantações de protocolos, treinamentos e indicadores, buscando resultados 

positivos para a melhora da assistência de enfermagem. A minha paixão pela 

enfermagem e pela busca de melhorias só foram aumentando ao longo dos anos. 

Quando resolvi voltar para a minha cidade de origem, tive a oportunidade de realizar 

o mestrado, no qual sempre foi um sonho, mas mediante a correria do dia-a-dia, 

sempre ficou para segundo plano. O egresso para o mestrado teve participação 

importante do meu orientador Ronaldo D’ Ávila, que sempre me ajudou e me motivou. 

A idéia de desenvolver esta pesquisa veio juntamente da minha paixão pela nefrologia 

associada ao meu conhecimento e experiência adquirida ao longo dos anos 

relacionados à segurança do paciente. Este assunto me deu coragem e disposição 

para enfrentar os desafios da concretização deste sonho que é a obtenção do título 

de mestre. O assunto abordado nesta pesquisa, fala justamente da Segurança do 

Paciente dentro do tratamento hemodialítico, neste setor apresentam-se diversos 

riscos, por se tratar de um tratamento complexo. A ideia de realizar um treinamento 



 
 

dentro do setor de trabalho surgiu pela minha experiência em treinar e acompanhar a 

equipe de enfermagem de um hospital de grande porte na cidade de São Paulo, 

sempre avaliando a qualidade prestada ao paciente e trazendo para os profissionais 

todas as atualizações sobre o assunto. A vontade de aplicar um curso, utilizando a 

metodologia Blended-Learning, ficou cada vez mais forte, após conhecer toda a rotina 

de trabalho dos profissionais dentro de uma clínica de hemodiálise. A realização desta 

pesquisa trouxe grande realização profissional para mim, quanto enfermeira e 

pesquisadora. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Insuficiência Renal Crônica (IRC) e Hemodiálise (HD) 
 

O surgimento, em meados do século 20, de métodos eficientes de depuração 

extra renal, especialmente a hemodiálise, permitiu que a morte precoce deixasse de 

ser o destino inevitável dos pacientes que perderam a função (parcial ou total) dos 

seus rins. Iniciadas de forma tímida e com várias dificuldades que foram sendo 

superadas de forma gradual, a hemodiálise e o transplante renal, são hoje 

responsáveis pela sobrevivência de cerca de 2 milhões de pessoas no mundo.2 

O Brasil é um dos 5 países (ao lado dos Estados Unidos, Itália, Japão e 

Alemanha) onde mais pacientes são dialisados e transplantados.2 No ano de 2014, 

estimava-se que cerca de 111.000 pacientes com insuficiência renal crônica 

encontrava-se em tratamento dialítico no Brasil. A maior parte desses pacientes tem 

como etiologia da insuficiência renal, a Hipertensão arterial (35%), o diabetes (29%) e 

as glomerulonefrites (11%).Os Outros fatores etiológicos, como rins policísticos, 

pielonefrites, etc. e as etiologias indefinidas respondem pelo restante.3 

O tratamento dialítico visa basicamente à retirada de acúmulos de toxinas 

filtráveis do sangue, a remoção de água e a normalização do equilíbrio ácido básico e 

eletrolítico. Medicamentos como os agentes eritropoéticos, reguladores da absorção 

intestinal de fósforo e cálcio, reguladores da função das glândulas paratireoides, entre 

outros, são importantes para ajudar a manutenção de condições clínicas dos 

pacientes renais crônicos mantidos em programa hemodialítico.  4,5 

Uma sessão de hemodiálise é feita a partir da passagem do sangue do paciente 

em um aparelho dialisador, onde membranas semipermeáveis separam o sangue de 

uma solução apropriada, a solução de diálise. A adequada passagem, sob um fluxo 

de, pelo menos 200 mL de sangue por minuto permite que se alcancem os objetivos 

desejados, desde que o material empregado seja de boa qualidade técnica e 

biológica. O sangue do paciente provem de uma punção de uma fístula artério venosa 

(FAV), criada cirurgicamente, com a finalidade de prover elevado fluxo sanguíneo em 

uma veia periférica, ou através do uso de um cateter implantado em veias centrais, 

especialmente desenhado para oferecer alto fluxo sanguíneo.1,6As trocas entre o 

sangue e a solução de diálise são baseadas nos princípios de difusão, osmose e 

ultrafiltração.4,5 
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A sobrevivência do paciente em programa hemodialítico ainda é muito baixa 

quando comparada a população normal. Hoje, a sobrevida esperada para pacientes 

nos Estados Unidos, uma vez iniciada a diálise, é de apenas 8 anos para pacientes 

entre 40 e 44 anos de idade e de aproximadamente 4,5 anos para pacientes entre 60 

e 64 anos.6,7A morbidade desses pacientes também é elevada e são comuns 

problemas como alterações cardiovasculares e cérebro-vasculares, 8 complicações 

decorrentes de anormalidades do metabolismo mineral, 9 desnutrição, 

10,11infecções12e outras complicações. 

A evolução dos equipamentos, a melhora dos conhecimentos sobre a 

fisiopatologia e o manejo das complicações da insuficiência renal e do próprio 

tratamento dialítico, parece estar melhorando a sobrevida e a morbidade dos 

pacientes em hemodiálise.6 

Entre os fatores capazes de levar a melhora de sobrevida e diminuição da 

morbidade, supõe-se que seja importante o papel dos profissionais envolvidos com o 

procedimento dialítico. Embora não existam claras pesquisas atestando a 

possibilidade de que a qualidade da diálise possa sofrer influências da equipe 

cuidadora, a correlação inversa da qualidade da equipe com a sobrevida e com a 

diminuição da morbidade não deve ser desprezada13. Dessa maneira espera-se que 

os profissionais envolvidos com a terapia dialítica sejam extremamente bem 

preparados para sua tarefa. 

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 389, 13 de março de 2014, são 

obrigatórios dentro de um serviço de hemodiálise, os seguintes profissionais: 

 

[...] Art. 20º A unidade de Assistência de alta complexidade em nefrologia 

que ofertar a modalidade de HD, terá a seguinte equipe mínima: I – 1 (um) 
médico nefrologista que responda pelos procedimentos e intercorrências 
médicas como Responsável Técnico; II – 1 (um) enfermeiro, especializado 
em nefrologia, que responda pelos procedimentos e intercorrências de 
enfermagem como Responsável Técnico; III – Médico nefrologista; IV – 
Enfermeiro especialista em nefrologia; V – assistente social; VI – psicólogo; 
VII – nutricionista; VIII -  técnico de enfermagem; IX – técnico de enfermagem 
exclusivo  para o reprocessamento dos capilares; X – funcionário exclusivo 
para serviços de limpeza; XI – Técnico responsável pela operação do sistema 
de água para a diálise, para os serviços que possui programa de 
hemodiálise.14 

 
Entre esses profissionais, gostaríamos de destacar o trabalho do profissional 

técnico de enfermagem. O profissional Técnico de enfermagem (TE) pertence a uma 

categoria existente desde 1966, quando foi criado o primeiro curso, porém a 
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regulamentação para exercer esta profissão só ocorreu em 1986, com a Lei n° 

7.498/86, regulamentada pelo decreto-Lei n° 94.406/87.15A demora desta 

regulamentação gerou uma lacuna de quase 20 anos entre a formação e a 

regulamentação para a atuação profissional, podendo ser uma das causas que fez 

essa categoria ser subaproveitada no mercado de trabalho. 15 

O decreto N 94.406/87 do Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta 

a categoria do técnico de enfermagem, estipula que: 

 

[...] Art. 10º O Técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, de 
nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe: 
I – Assistir ao Enfermeiro: 
a) No planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de enfermagem; 
b) Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave; 
c) Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica; 
d) Na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; 
e) Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
f) Na execução dos programas referidos nas letras i e o do item II do art. 
8º; 

II – Executar atividades de assistência de enfermagem, executadas as 
privativas do enfermeiro referidas no art. 9º deste decreto; 
III – Integrar a equipe de saúde. 16 

 
 

Segundo a Secretaria de Educação, a inserção do técnico de enfermagem se 

dá em serviços de saúde pública, privados e do terceiro setor, abrangendo unidades 

básicas de saúde, ambulatórios, hospitais, consultórios médicos, laboratórios de 

análises clínicas e medicina diagnóstica, creche, casas de assistência a idosos, 

ressocialização, assistência domiciliar, dentre outros. 17 

A categoria do profissional Técnico de Enfermagem é supervisionada pelo 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). A lei nº 5905/73, 12 de julho de 1973 

regulamenta o funcionamento do sistema COFEN/Conselhos regionais de 

enfermagem. 18 

Segundo os dados do COFEN/2010, o número de profissionais de enfermagem 

no Brasil chega a 1.449.583. Desse total correspondem à categoria de enfermeiros, 

287.119 (20 %), Técnicos de enfermagem, 625.862 (43%) e auxiliares de 

enfermagem, 533.422 profissionais (37%).18As categorias de técnicos e auxiliares, 

portanto, representam, juntas,80% do total. As macrorregiões sudeste e sul 

concentram 64% do total de profissionais. 18 
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A maior faixa etária entre os Enfermeiros e técnicos de enfermagem é de 26 a 

35 anos representando 44% de cada categoria, e a dos auxiliares de enfermagem, 36 

a 45 anos de idade. A distribuição entre os sexos femininos e masculinos na área de 

enfermagem apresenta pouca variação entre as categorias, porém, a maior parte dos 

profissionais de enfermagem corresponde ao sexo feminino, representando 88% dos 

profissionais no Brasil. 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceu que o número ideal da 

existência dos profissionais de enfermagem em proporção à população é de 1 

profissional para cada 500 habitantes. Segundo o censo do COFEN de 2010, a 

proporção de profissionais de enfermagem no Brasil é de 3,8 para cada 500 

habitantes. 18. 

As escolas para técnico de enfermagem formam um profissional apto para 

atendimento generalizado em várias áreas do atendimento. Desta forma, o ensino da 

hemodiálise não faz parte do currículo destas escolas. Assim, torna-se necessário que 

os alunos busquem, além do curso técnico, um aprimoramento para melhor qualificá-

los adequadamente para a hemodiálise. (18) 

Por essa causa, hoje, no Brasil, encontram-se disponíveis vários cursos de 

hemodiálise voltados para o Técnico de enfermagem. Esses cursos, em sua grande 

maioria, estão disponíveis no ambiente virtual e variam a carga horária entre 60 e 360 

horas de duração. Os cursos de atualização e capacitação na área de hemodiálise 

estão disponíveis em diversas cidades e estados do Brasil. A finalidade destes cursos 

é capacitar os profissionais técnicos de enfermagem para prestar assistência aos 

pacientes em tratamento dialíticos. Não existe, entretanto, exigências legais para que 

os profissionais façam esses cursos. Dessa maneira, grande parte dos técnicos de 

enfermagem acaba tendo seu aprendizado sobre hemodiálise no próprio ambiente de 

trabalho. 

O ensino das habilidades em hemodiálise é então transferido para o próprio 

desempenhar da profissão. Esse fenômeno, reconhecido também em outras áreas, é 

bem descrito por Chalita, que escreve que: 

 

[...] “O mito do conhecimento pronto e acabado tem que dar lugar ao trabalho 
com a habilidade, com o aprender a aprender, que não envelhece nunca e 
não acaba. A educação não termina quando o aluno recebe o diploma, ela 
dura por toda a vida e o acompanha em todos os seus ambientes. A 
habilidade social – o aluno é preparado para quê? Naturalmente um dos 
principais objetivos deve ser sua convivência com o grupo. O 
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desenvolvimento da capacidade de trabalhar em um mundo multicultural 
onde as diferenças sejam respeitadas. A habilidade social, a capacidade de 
liderar e de gestar pessoas com problemas diferentes, ideais diferentes.”19 

 

No caso da hemodiálise, O próprio processo em si, o avançar de novas 

técnicas, novos equipamentos e novos saberes são adicionados constantemente, 

exigindo a continua educação do profissional. De fato, na hemodiálise vários tópicos 

merecem continua reflexão e aprendizado. Um exemplo bem claro é o voltado para 

as práticas de segurança nos ambientes terapêuticos.  

A relação entre cuidados e eventos adversos já era prevista por Hipócrates, 

séculos antes de Cristo. Hipócrates, considerado o pai da medicina, já considerava 

que o cuidado poderia causar algum tipo de dano. A história aponta vários 

acontecimentos, descobertas, aprendizados, conquistas e atores que promoveram 

medidas importantes para a melhoria na qualidade em saúde. 20 

Dentre os atores citados, está a Enfermeira Inglesa Florence Nightingale, que 

participou da guerra da Criméia no ano de 1854, e seu trabalho teve grande impacto, 

muito maior do que simplesmente a ação de reorganizar a enfermagem e salvar vidas. 

Florence Nightingale é reconhecida como a fundadora da enfermagem e por quebrar 

preconceitos que existiam na sociedade em relação à enfermagem.21 Em sua 

participação na guerra e no salvamento de vidas de diversas pessoas, Florence 

desenvolveu reformas sanitárias, descobertas e avanços no controle de infecção e 

epidemiologia hospitalar, reduzindo a taxa de mortalidade e deu os primeiros 

incentivos no sentido de melhorar a segurança do paciente, através de sua análise 

sobre as condições dos hospitais ingleses. 21,22 

Em 1984, foi desenvolvida uma importante pesquisa, intitulada Harvard Medical 

Practice Study (HMPS), que contou com uma amostra aleatória de 30.121 prontuários 

de pacientes internados em 51 hospitais. Os resultados obtidos neste estudo 

mostraram que 3,7% dos pacientes sofreram algum tipo de evento adverso, 27% 

deles, por negligência.23 Em outros estudos, os resultados também mostraram 

elevadas taxas de EA . Em 1995, na Austrália foi publicado o estudo intitulado Quality 

in Australian Health Care Study (QAHCS), este estudo também seguiu a mesma base 

de HPMS, porém foi o primeiro estudo que incorporou uma mudança importante para 

os outros estudos. O estudo Australiano modificou a visão do estudo, utilizando uma 

visão voltada para a qualidade ao julgar os eventos adversos. O estudo contou com 

14.179 prontuários divididos em 28 hospitais, os resultados mostraram-se ainda mais 
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dramáticos: 16,6% dos pacientes sofreram algum tipo de incidente, 13,7% 

incapacidade permanente e morte em 4,9%. Também foi relatado que 51% dos 

incidentes foram classificados como “evitáveis”22,24. No Canadá aconteceu outro 

estudo de grande importância, o Canadian Adverse Events Study (CAES) publicado 

em 2004. Este estudo seguiu a mesma base metodológica do HMPS, porém o estudo 

avaliou a evitabilidade dos EA e não a relação com a negligência profissional. O 

estudo foi realizado em 20 hospitais Canadenses, mostrou que a incidência de EA foi 

de 7,5%, sendo 36,9% do EA considerados evitáveis, mostrando-se semelhante aos 

resultados do estudo de Ottawa Os EA relacionados a procedimentos cirúrgicos 

34,2% do total de EA, enquanto que 23,9% foram relacionadas as medicações. 

Lembrando que neste estudo, relacionado a repercussão dos EA 55,7% causou danos 

temporário aos pacientes, com duração inferior a 30 dias, 12,5% causou danos 

temporários, com recuperação em até 12 meses e 5,2% causou danos permanente 

ao paciente e 15,9% estava associado a morte do paciente. Os resultados deste 

estudo foram semelhantes ao publicado pela HMPS, porém a taxa de EA associados 

a morte ainda estava mais elevada.25,26  

No ano de 1999, foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) o 

relatório “To err  is human”, que estimava a ocorrência de pelo menos 44.000 mortes 

anuais nos EUA, causados por eventos adversos (EA) em decorrência da prestação 

de cuidados na área da saúde.22,27 

Os relatórios divulgados sugeriram estratégias para trabalhar com as 

problemáticas. Após este período, diversos países criaram instituições próprias para 

desenvolver estratégias de prevenção, com o objetivo de melhorar a qualidade, 

segurança, eficiência e efetividade dos cuidados de saúde.22 

Em 2004 a OMS lançou uma campanha denominada “WHO Patient Safety”, 

com o objetivo de coordenar, lançar e promover a melhoria na segurança do paciente 

por todo o mundo. Uma década após esta campanha, os resultados não foram os 

melhores, pois se observou que os EA ainda eram muito frequentes. Esta análise 

levou a OMS a criar um programa, desta vez envolvendo o próprio paciente e seus 

familiares. A campanha é conhecida como “Patient for patient safety” (PFPS) e seu 

principal objetivo é dar voz ativa aos pacientes e familiares após a ocorrência de 

eventos relacionados aos cuidados de saúde prestada. 22,28 

Em 2002, os Estados Unidos (EUA) foi marcado por uma mudança que ocorreu 

relacionado ao processo de acreditação hospitalar. A principal organização conhecida 
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como Joint Comission International (JCI), criou um conjunto de metas em segurança 

do paciente para todos os hospitais que fazem parte do processo de certificação e 

acreditação hospitalar, conhecido como o National Patient Safety Goals.29 

Em 2005, a OMS ganhou força com a parceria com a JCI. Juntas, essas duas 

organizações criaram as “Soluções de Segurança do Paciente”. Desde então, o 

assunto sobre notificações de EA tem se tornado cada vez mais comum dentro das 

instituições de saúde. Ainda assim, trata-se de um assunto que necessita de um olhar 

especial, em todas as áreas de saúde.22,28 

No Brasil, as iniciativas voltadas para a segurança do paciente são mais 

recentes. No ano de 2009 foi criado o website Proqualis. Um programa voltado a 

disseminação de informações sobre a segurança do paciente. Este programa está 

vinculado a Fundação Oswaldo Cruz e ao Ministério da Saúde.30. E em 2013, o 

Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) lançaram 

o programa nacional de segurança do paciente.31 

Embora a HD nos últimos anos tenha se tornado mais segura, sabe-se que em 

30% das sessões de hemodiálise podem surgir complicações como, por exemplo, 

câimbras musculares; febre, tremores, cefaléia; hipotensão e hipertensão arterial; 

arritmias cardíacas; edema agudo de pulmão; alterações eletrolíticas; náusea e 

vômitos.4 

Segundo Pivatto e Abreu as principais causas de internação dos pacientes 

renais crônicos são as crises hipertensivas, bacteremia relacionada aos acessos 

venosos, hemorragia gastrointestinal e insuficiência cardíaca congestiva. 32 

Esses indivíduos também estão propensos a estresse emocional, o que acaba 

provocando maiores incidências de depressão33, alterações do sono33, etc. A 

qualidade de vida está geralmente afetada nesses pacientes34. Por essa razão, as 

unidades de diálise têm se preocupado em criar mecanismos ou programas que 

melhorem esses parâmetros. No Centro de diálise e transplante renal de Sorocaba, 

por exemplo, são realizados trabalhos com música,35 e programas de educação 

física.36 

Embora a hemodiálise não cure a doença renal, hoje, milhões de pessoas no 

mundo conseguem ter tempo de vida e qualidade na ausência de um órgão vital, 

graças a este tratamento. 4Por outro lado, a segurança do paciente é adotada 

mundialmente como um componente de extremo valor para a qualidade na assistência 

prestada à saúde. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a segurança do paciente é definida 

como a redução dos riscos de danos desnecessários associados aos processos 

assistenciais em saúde até um mínimo aceitável. Este "mínimo aceitável está 

relacionado a tudo aquilo que é viável diante do conhecimento atual, dentro dos 

recursos disponíveis e do contexto em que a assistência é realizada”. 37,38 

Os Centros de Hemodiálise são locais que estão expostos a riscos de 

ocorrências de Eventos Adversos (EA), definidos como incidentes que ocorrem 

durante a prestação do cuidado à saúde resultando em dano ao paciente.37,39 

A definição de incidente, segundo a WHO, é o evento ou circunstância que 

resultou ou poderia ter resultado em dano desnecessário ao paciente, este incidente 

pode ser ocasionado por erros, e esses erros são considerados não intencionais 

sendo classificados como falha, durante a execução de uma ação que não foi 

planejada corretamente. 

Também se pode dizer que a definição de evento adverso, segundo o manual 

de brasileiro de acreditação – ONA é a complicação, incidente, iatrogênia ou erro 

médico. Os eventos adversos com ou sem danos, podem ser devidos a fatores 

humanos, fatores organizacionais ou fatores técnicos. 40 

Existem 4 tipos de classificação para os incidentes, sendo eles: circunstância 

notificável, quase-erro, incidente sem danos e evento adverso.  

Podemos ver na tabela abaixo as definições segundo a World Health 

Organization: 

 

Quadro 1 - Classificação sobre os tipos de Eventos Adversos 

Classificação Definição 

Circunstância Notificável É uma situação com potencial 

significativo para o dano, sem 

ocorrência do incidente. 

Quase Erro É um incidente que não atingiu o 

paciente, foi detectado antes de 

ocorrer. 

Incidente sem dano Evento que atingiu o paciente, mas 

não ocasionou dano. 

Evento adverso Incidente que resultou em dano ao 

paciente. 
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Fonte: Dados extraídos da WHO.38 

 

A partir deste contexto se torna claro que o evento adverso é todo incidente que 

ocasionou algum tipo de dano ao paciente, resultando em prejuízo da estrutura e da 

função do corpo ou qualquer outro efeito prejudicial. O dano pode ser físico, social ou 

psicológico, incluindo doença, lesão, sofrimento, incapacidade e morte. Relacionada 

a estas descrições, foi classificada a gravidade do evento adverso, de acordo com 

WHO.38 

Quadro 2 - Classificação sobre a gravidade dos Eventos adversos 

CLASSIFICAÇÃO DA 
GRAVIDADE 

DESCRIÇÃO 

LEVE Paciente sintomático, sintomas leves, 

perda de função ou dano é mínimo ou 

médio, mas com duração rápida e 

necessitou de intervenções mínimas 

(exemplo: observação extra) 

MODERADO Paciente sintomático, com necessidade 

de intervenção (exemplo: procedimento 

operatório ou tratamento terapêutico 

adicional), aumento do tempo de 

internação, ou dano permanente ou de 

longo prazo, ou perda de função. 

GRAVE Paciente sintomático que necessitou 

intervenção para salvar vida ou 

intervenção clínica/cirúrgica de grande 

porte, causando diminuição da 

expectativa de vida, ou grande dano 

permanente ou de longo prazo, ou perda 

de função. 

ÓBITO No cálculo de probabilidades, a morte foi 

provocada ou antecipada em curto prazo 

pelo incidente. 

Fonte: Dados extraídos da WHO e Sousa.38,41 
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Obviamente, para se investir em melhoria da segurança dos pacientes, há a 

necessidade de se melhorar a coleta de informações sobre os Eventos Adversos. 

Assim, a melhora da coleta e do registro dessas informações é parte fundamental de 

qualquer tentativa de compreensão e melhora dos Eventos Adversos. 20,41 

Estudo mostra a importância de padronizar e gerenciar a qualidade dos serviços 

prestados na área da saúde.  Atualmente, os serviços de saúde vêm enfrentando o 

desafio de garantir a qualidade do cuidado prestado por meio do desenvolvimento de 

ações relacionadas à segurança. 20Nos últimos anos, a preocupação com a qualidade 

vem aumentando devido à alta taxa de ocorrência de EA durante a assistência, 

resultando em consequências, muitas vezes graves e irreversíveis para todos os 

envolvidos. 20 

Na rotina das sessões de diálise, o técnico de enfermagem tem grande importância 

no atendimento às intercorrências e também nos seus registros. 

Uma das funções importantes para o técnico de enfermagem diz respeito ao 

adequado registro da sessão de diálise. 42Em relação aos eventos adversos ocorridos 

durante uma hemodiálise, por exemplo, é importante que o mesmo seja muito bem 

registrado, pois sua simples menção, sem a descrição dos desfechos torna incompleto 

seu acompanhamento posterior e não permite adequada tomada de medidas para a 

sua compreensão e, quando possível, a sua minimização. 

Por isso, propusemo-nos a desenvolver um trabalho onde buscamos que o técnico de 

enfermagem compreenda o verdadeiro sentido dos eventos adversos e da 

necessidade de que eles sejam registrados de forma adequada. 

Para essa finalidade criamos um curso e a avaliação desse curso, onde 

demonstramos uma maneira de capacitar os profissionais de enfermagem dentro do 

seu ambiente de trabalho. É de extrema importância também sinalizarmos novamente 

a complexidade que é o setor de hemodiálise, e refletirmos sobre o cuidado de 

enfermagem prestado aos pacientes renais crônicos durante uma sessão de 

hemodiálise. Cabe a nós profissionais da saúde, entender os riscos relacionados aos 

cuidados prestados que este setor apresenta. Atualmente, ouvimos falar muito sobre 

segurança do paciente e os eventos adversos, portanto, vamos entender melhor 

quando começou a Segurança do paciente. Esta pesquisa poderá contribuir para 

trazer maior conscientização para os profissionais de enfermagem que atuam nas 

unidades de hemodiálise sobre a quantidade, os tipos e a gravidade dos eventos 

adversos que os pacientes renais estão expostos dentro do ambiente de tratamento, 
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estimulando-os a adotar melhores práticas para o desenvolvimento de um cuidado 

seguro para todos os pacientes e para todos os profissionais de saúde envolvidos no 

processo. 

 

1.2 Educação à distância na saúde 

 

A Educação a Distância (EAD) vem apresentando grande evolução, 

principalmente na área da saúde. Esta modalidade de ensino pode agregar valores, 

se for bem compreendido por todos que utilizarem esta ferramenta. 43As mudanças 

tecnológicas no ensino vêm para agregar e não somente substituir as práticas antigas, 

elas servem para a construção de novos conhecimentos. 43 

O mercado de trabalho, atualmente exige que os profissionais da área da saúde 

acompanhem as evoluções tecnológicas e científicas e com isso ampliem seus 

conhecimentos, garantindo a melhora na qualidade de assistência prestada aos 

pacientes.44 

Torna-se cada vez mais necessário a inclusão da Educação permanente e a 

Educação em Serviços nos ambientes de trabalho com o objetivo de suprir as 

necessidades relacionadas à atualização, aperfeiçoamento e competência técnica 

dos profissionais. E com os avanços tecnológicos, esta educação se torna possível, 

utilizando as ferramentas disponíveis para utilização dos cursos à distância. 44 

Uma das metodologias conhecida é o “Blended-Learning”, que utiliza as duas 

formas de ensino, presencial e à distância.45Esta metodologia foi sendo aprimorada 

para que a educação à distância não se resumisse em uma apresentação em sala de 

aula virtual. O “Blended-Learning” mistura vários eventos baseados em atividades. 

Estas atividades misturadas podem acontecer individualmente ou em grupos de 

alunos, de maneira colaborativa, compartilhando conhecimentos. O Blended-Learning 

com diferentes modos de entrega, tema finalidade de equilibrar e otimizar o programa 

de aprendizagem.45 

O sistema misto, conhecido como Blended-Learning, não é uma metodologia 

nova, pois esta idéia começou em meados de 1970. O crescimento desta idéia foi 

possível com a criação e disseminação de novas tecnologias on-line. 

 
[...] o termo ainda está sujeito ao perigo de ser confundido como um método 
em que apenas misturam as duas modalidades de ensino/aprendizagem: 
face-a-face e on-line, multiplicando apenas os canais de acesso ao 
conhecimento por parte do aluno. 
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A estratégia Blended-Learning é muito mais que uma multiplicação de canais, 
é uma combinação de métodos de ensino aprendizagem.46 

 
[...] Blended Learning é um conceito de educação caracterizado pelo uso de 
soluções mistas, utilizando uma variedade de métodos de aprendizagem que 
ajudam a acelerar o aprendizado, garantem a colaboração entre os 
participantes e permitem gerar e trocar conhecimentos. O conceito faz uso de 
integração de diversos métodos instrucionais (estudos de casos, 
demonstração, jogos, trabalhos de grupo), métodos de apresentação (áudio, 
groupware, TV interativa, teleconferência, sistemas de apoio à performance, 
multimídia) com métodos de distribuição (TV a cabo, CD-ROM, email, 
Internet, Intranet, telefone, voicemail, web), em resposta ao planejamento 
instrucional previamente estabelecido. 47 

 

Com todos estes conceitos, se torna claro que a metodologia de Blended-

Learning, pode ser efetiva se aplicada à área da saúde. Sabe-se que cada vez mais 

as instituições de saúde, buscam o aprimoramento de seus profissionais. Porém, um 

ponto muito importante de ser relatado é a falta de tempo dos profissionais, muitas 

vezes devido à dupla jornada de trabalho. A metodologia aplicada favorece a 

participação dos profissionais dentro do seu ambiente de trabalho. Uma das 

ferramentas utilizadas dentro da metodologia Blended-Learning é a plataforma 

Moodle, que pode trazer resultados positivos para a aprendizagem. 

[...] O Moodle possui funcionalidades fortes e que fazem a diferença como 
ambiente virtual de ensino. As possibilidades ao se trabalhar com a versão 
atual do Moodle são imensas e surpreendentes. O administrador possui 
controle total sobre o ambiente desde o design até os registros de operações 
muito bem detalhados. Incorpora ferramentas atuais e incentiva a todo o 
momento a interação entre aluno-professor, como wikis, chat, e ainda a 
entrega e correção de trabalhos no ambiente virtual.48 

 

 

A plataforma Moodle além de apresentar várias funcionalidades, o Moodle é 

uma ferramenta de fácil acesso e de grande contribuição quando explorada todas as 

suas funções. Em nosso trabalho, optamos em utilizar a plataforma Moodle, por 

estarmos bem familiarizados com a ferramenta, além de atender todas as 

necessidades do curso e interação com os técnicos de enfermagem/alunos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Elaborar indicadores e mecanismos para os registros dos eventos adversos em 

pacientes em hemodiálise. 

 

 Construir um programa educacional voltado para a capacitação dos técnicos 

de enfermagem (alunos), que possibilite a compreensão dos eventos adversos 

e que vise adequar os registros de dados. 

 

 Avaliar a aprendizagem antes e após o conhecimento. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Natureza da Pesquisa: 

 

Tratou-se de um estudo prospectivo, longitudinal, descritivo, intervencionista e 

com enfoque quantitativo. 

 

3.2 Local do Estudo: 

 

Esta pesquisa foi realizada no Centro de Diálise e Transplante Renal (CDTR) 

localizado no andar térreo do Hospital Santa Lucinda da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo na cidade de Sorocaba após a aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa obtendo a aprovação número1. 589.607. 

Na época do estudo, encontravam-se sob tratamento hemodialítico 142 

pacientes, que realizam o procedimento ambulatorialmente, 3 vezes por semana com 

a permanência de 4 horas cada sessão. Esses pacientes são distribuídos ao longo de 

três turnos de diálise ao dia. A equipe do CDTR é composta por 10 médicos, 4 

Enfermeiros, 23 Técnicos de Enfermagem,1 Nutricionista, 1 psicóloga e 1 Assistente 

Social, além do pessoal administrativo e de manutenção. 

 

3.3 População e Amostra: 

 

A população total de técnicos de enfermagem era de 23 pessoas. Destes 23, 

três não ingressaram no estudo. O motivo da não participação no curso foi: um técnico 

não aceitou participar e dois estavam temporariamente afastados do serviço. No 

decorrer do curso, quatro outros técnicos tiveram que abandonar a pesquisa, por 

motivos variados. Assim, o total dos participantes do estudo, considerados como 

alunos, foram 16 técnicos de enfermagem. Todos assinaram o TCLE, que pode ser 

visto no apêndice D. 

Para a pesquisa de satisfação em relação ao curso, obtivemos respostas de 

apenas 14 participantes, já que dois dos técnicos que participaram do estudo estavam 

licenciados na ocasião em que a pesquisa de satisfação foi realizada.  
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3.4  Caracterizações de eventos adversos 

 

Consideramos evento adverso toda e qualquer complicação apresentada pelo 

paciente que faz hemodiálise, independente da sua origem. Assim, por exemplo, 

consideramos evento adverso um sintoma que poderia ser provocado tanto por um 

iatrogenismo quanto por um problema totalmente desconectado do procedimento 

hemodiálitico, como um acidente de rua ou uma febre causada por um estado gripal. 

Segundo nossa interpretação, portanto, um evento adverso pode ser iniciado até no 

período interdialítico. A caracterização do evento como dependente ou não da 

hemodiálise foi um dos componentes do programa educacional.  

 

3.5 Operacionalização 

 

O estudo foi realizado em 4 fases. 

A 1ª fase correspondeu a criação das ferramentas para o desenvolvimento do 

curso.  

Assim, foram desenvolvidas as metodologias para coleta e uniformização dos 

registros sobre eventos adversos. Em relação a essas metodologias, foi criada uma 

tabela para exemplificação dos registros, como pode ser visto na figura 1. Nota-se na 

tabela que após a identificação do paciente, foram criados 12 campos que 

correspondem aos aspectos que desejamos analisar sobre os eventos adversos. 
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Fonte: Tabela criada pelo pesquisador. 

 

Ainda na 1ª fase do estudo foi desenvolvida uma introdução ao curso, destinada 

a apresentação e comentários sobre as expectativas em relação ao curso e também o 

próprio curso virtual na plataforma Moodle. A figura 2 mostra exemplo da introdução 

ao curso.  

  

Figura 1 -Tabela para registros dos EA (Eventos Adversos) 
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Fonte: Curso criado pelo pesquisador, com a utilização de uma figura obtida na Internet em 
http://www.rim-online.com.br 

 

Nessa fase foram também criadas 20 simulações de problemas sob a forma de 

casos clínicos, fictícios, que serviram para a avaliação do curso. Todas as simulações 

problemas utilizadas no curso constam no Apêndice A. A figura 3 mostra um exemplo 

de caso clínico utilizado. 

 
Figura 3 - Situação Problema (Caso Clínico) 
 

 
 
Fonte: Situação Problema (caso clínico) criado pelo pesquisador. 
 

Na figura 4 podemos observar como seria o registro esperado dos eventos 

adversos apresentados no caso clínico mostrado na figura 3.  

 

 

 

Figura 2 - Página inicial do curso oferecido aos participantes via plataforma 
Moodle 

http://www.rim-online.com.br/
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Figura 4 - Preenchimento esperado sobre os eventos adversos 

 

Fonte: Acesso criado pelo pesquisador 

 

Cada aluno recebeu, pelo Moodle, um problema de forma individual e de acesso 

restrito, que deveria ser respondido na própria plataforma.  

Os alunos tiveram acesso ao curso e também puderam discutir, de forma 

presencial, os objetivos do estudo e a uniformização das informações. O acesso às 

informações virtuais era exclusivo para cada aluno através da utilização de um login e 

uma senha, conforme pode ser visto na figura 5. 

 
Figura 5 - Página de acesso ao curso 
 

Fonte: Acesso criado pelo pesquisador 
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Na segunda fase do trabalho, após as apresentações iniciais, feitas 

pessoalmente e através da plataforma Moodle, os alunos receberam os casos clínicos 

e foram convidados a preencher o registro das alterações detalhadas no caso clínico. 

As respostas podiam ser enviadas até uma semana após o recebimento dos mesmos. 

Após esse período, a atividade foi encerrada e não era mais possível responder.  

Na 3ª fase foi feito um treinamento do tipo “Blended-Learning”, presencial e a 

distância, utilizando a plataforma Moodle. Na plataforma foram disponibilizadas aulas 

explicativas, roteiros para preenchimento dos eventos adversos na planilha que foi 

desenvolvida e anexada no programa de educação à distância Moodle. Este 

treinamento ficou disponível na plataforma durante todo o período até o término do 

curso. Esta fase do curso também contou com o treinamento presencial da própria 

investigadora, que compareceu todos os dias, em horários estipulados, para conversar 

com os participantes e retirar as dúvidas referentes ao conteúdo teórico. O tempo de 

duração desta atividade foi de 2 semanas. 

A 4° fase constou da realização de nova avaliação dos alunos, pós curso, 

também disponível na plataforma Moodle. Os alunos receberam o mesmo caso 

anterior, também de forma individualizada e receberam também um caso clinico 

adicional, que havia sido destinado a outro aluno na primeira avaliação. Essa 

distribuição foi feita de maneira aleatória, e sem conhecimento dos participantes, de tal 

maneira que era extremamente reduzida a possibilidade de que eles discutissem os 

casos entre si. Essa atividade teve também a duração de 1 semana. A variação do 

índice de acertos no primeiro e no segundo teste foi utilizada como avaliação do curso. 

Consideramos como questões cada campo da tabela de eventos que deveria 

ser preenchido. Portanto cada “questão” da avaliação representava, na verdade o 

preenchimento de um campo da tabela.  

Sendo assim, na questão número1, os participantes tinham que preencher o 

campo com a data inicial do evento descrito no caso clínico. 

Na questão número 2, os alunos tinham que preencher a data final do 

encerramento do EA, conforme a compreensão de cada aluno e de acordo com o 

aprendizado que obtiveram durante o curso. 

Na questão número 3, foram solicitados que os alunos descrevessem o evento 

ocorrido e na quarta questão, a conduta tomada frente ao evento. 

Nas questões número 5 e 6, os alunos tinham que descrever, respectivamente, 

o tratamento medicamentoso que foi realizado no evento e a conduta complementar, 
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como solicitação de exames e outros procedimentos que foram necessários de acordo 

com o EA. 

Na questão número 7, era necessário descrever o momento que ocorreu o EA 

relacionado ao tempo decorrido da hemodiálise e na oitava questão, os alunos 

deveriam descrever o desfecho do EA. 

Nas questões 9 e 10, os alunos deveriam informar, respectivamente, se aquele 

evento tinha ou não alguma relação com a sessão de hemodiálise e qual era o tipo de 

acesso venoso do paciente. A décima primeira questão solicitava que os alunos 

descrevessem quantas punções haviam sido feitas na FAV do paciente e na questão 

12 era exigido que os alunos relatassem qual havia sido a gravidade do EA ocorrido. 

Os casos clínicos continham todas as informações necessárias para as 

respostas. As 12 questões eram de preenchimento obrigatório para que os testes 

fossem contemplados e enviados ao sistema com sucesso. Ao final de cada teste 

proposto, o aluno encontrava um campo denominado “observação”, que era de 

preenchimento opcional, e com objetivo de enriquecer a anotação se acaso o aluno 

julgasse necessário. 

As respostas às questões foram analisadas de maneira individual. A 

investigadora considerava com base no seu grau de satisfação a pontuação de cada 

resposta dos alunos. A avaliação era transformada em escala numérica, obedecendo 

aos seguintes critérios: nota 1: a investigadora discordava completamente da resposta 

fornecida, nota 2: a Investigadora descordava parcialmente da resposta fornecida, nota 

3: a investigadora não concordava e nem discordava da resposta fornecida; nota 4: A 

investigadora concordava parcialmente com a resposta e, nota 5: concordava 

totalmente com a resposta. 

A análise, conforme citado anteriormente, foi realizada de maneira individual, 

sendo avaliado o teste e não o aluno. Sendo assim, durante a análise, os casos clínicos 

foram colocados em planilhas de Excel e analisados através de números e não por 

nome dos participantes. A comparação das médias de cada resposta entre os 

momentos antes e após o curso e entre os testes pós curso de diferentes 

respondedores foram analisadas estatisticamente através do teste T de Student. Foi 

utilizado para isso o programa Excel – Microsoft Office Professional Plus 2010.  
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3.6 Devolutiva para os alunos 

 

Ao final das avaliações foi feita uma devolutiva individual para cada aluno onde 

suas respostas eram comentadas. Esta devolutiva através da plataforma Moodle e 

podia ser replicada pelos alunos.  

 

3.7 Pesquisa de satisfação 

 

Ao final do estudo foi realizada uma pesquisa de satisfação sobre o curso para 

os participantes. Esse estudo foi respondido por 14 dos participantes do curso, sem a 

identificação do respondente. A pesquisa avaliou 7 itens relacionados ao curso: 

Acesso/senha, aproveitamento do conteúdo do curso, ganho de conhecimento, curso 

a distância, curso presencial, o tempo de duração do curso e sobre a certificação do 

curso. A construção das respostas e a interpretação foram feitas utilizando-se a escala 

Likert, onde a resposta “A” significava falta de aprovação do aluno, “B” falta parcial, “C” 

indiferente, “D” a aprovação parcial e “E” aprovação total.  
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4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto obedeceu aos princípios éticos, disposto na Resolução N° 466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde, em que é ressaltada a garantia da preservação do 

respeito, autonomia, sigilo, privacidade e opção de recusa ou desistência do indivíduo 

durante a participação da pesquisa sem que houvesse nenhum ônus em seu 

tratamento. 

A privacidade da participação implica em dizer que os voluntários só terão 

acesso à análise dos seus desempenhos individuais. 

Ressalta-se que não foram realizados procedimentos intervencionistas aos 

sujeitos participantes da pesquisa, e os riscos de participação deste estudo foram 

mínimos ou ausentes. 

Os dados foram coletados mediante a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da Pontifica 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e autorização das Instituições Centro 

de Diálise e Transplante Renal (CDTR) e Hospital Santa Lucinda PUC-SP. 

O acesso a plataforma Moodle foi feita através de autorização da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

Os indivíduos participantes assinaram o termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (Apêndice D) que constou que todas as informações pertinentes deste 

trabalho e garantia do cumprimento dos princípios éticos já descritos. Os indivíduos 

que concordaram participar do estudo tiveram uma cópia do referido termo, assim 

como o pesquisador. 
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5 RESULTADOS 

 

Dos 16 técnicos de enfermagem participantes, 9 deles eram do sexo feminino 

(56%) e 7 do sexo masculino (44%).A idade média dos participantes era de 39± 8,9 

anos. A média do tempo de experiência no setor de hemodiálise entre os participantes 

foi de 10±5,9 anos. 

Os 16 participantes acessaram, no total, 825vezes o curso na plataforma 

Moodle, com média de 51,6±21,7 acessos. 

No teste inicial, a nota média dos alunos foi 3,7±0,3 pontos. Na avaliação final, 

feita após o curso, houve um significativo aumento da pontuação média das 

avaliações: 4,2± 0,3 pontos (p=0,0002). 

Como explicado anteriormente, no teste final, os alunos, além de responder ao 

mesmo caso do teste inicial, responderam também a outro problema. Esse “novo” 

problema era o mesmo que estava sendo utilizado para a avaliação inicial e final de 

outro aluno. Quando comparamos os resultados entre as avaliações de um mesmo 

caso feito por 2 alunos diferentes, observamos que a avaliação foi semelhante entre 

a dos alunos que nunca haviam visto esse caso contra a dos alunos que já conheciam 

o caso da avaliação inicial: 4,3±0,3pontos contra 4,2±0,3 pontos, respectivamente (p= 

0, 26). 

A tabela 4 demonstra a média inicial e final de cada questão (campo de 

preenchimento da tabela). Como pode ser visto nessa tabela, as questões 1, 10 e 11, 

que correspondiam respectivamente aos campos de preenchimento da tabela de 

eventos adversos data do evento, tipo de acesso vascular e número de punções, 

obtiveram alto índice de acertos, mesmo no teste inicial, significando que eram 

questões de fácil interpretação e de uma temática bem conhecida pelos participantes.  

Como pode ser notado na tabela 4, as questões (campos de preenchimento) 

2,3,4,6 e 12 tiveram baixos índices de acerto no teste inicial. Elas correspondiam, 

respectivamente, aos campos: data final do evento adverso, descrição do evento, 

descrição da conduta, descrição de condutas complementares e a classificação da 

gravidade do evento. Na avaliação após o curso, as questões 2,3,4 e 6 foram 

respondidas de forma significativamente melhor. As médias da questão 12, embora 

tenham sido mais elevadas no teste após o curso, não melhoraram de maneira 

significativa.  
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Tabela 1 - Média das avaliações para cada questão antes e após o curso 
 

Questões da Avaliação Média/DP 

Inicial 

Média/DP  

Final 

P= 

1.Data inicial 4,8±0,7 5,0±0 0,333 

2.Data Final 2,7±1,9 4,2±1,3 0,009 

3.Descrição da 

Intercorrência 

3,0±0 3,6±0,5 0,0005 

4.Conduta 3,1±0,6 3,6±0,6 0,040 

5.Tratamento 

Medicamentoso 

3,6±0,6 3,9±0,6 0,096 

6.Outras Condutas 3,1±0,8 3,8±0,4 0,016 

7.Hora de Diálise X 

Eventos Adversos 

4,0±1,1 4,4±1,2 0,231 

8.Desfecho 3,4±1,4 3,9±1,4 0,317 

9.Eventos Adversos 

relacionados à 

hemodiálise 

4,0±1,4 4,1±1,3 0,669 

10.Acesso Venoso 5,0±0 5,0±0 - 

11.Punção da Fístula 

Artério venosa 

5,0±0 5,0±0 - 

12.Classificação do Evento 

Adverso 

2,8±1,3 3,6±1,5 0,102 

Fonte: Dados fornecidos pelo pesquisador. 
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Tabela 2 - Comparação das médias dos testes finais conhecidos contra os não 
conhecidos 
 

Situações Problemas 

(Casos Clínicos) 

Média 

Pós 1 

Média  

Pós 2 

 

1 4,33 4,33  

2 4,33 xxxx   

3 4,25 4,42  

4 4,42 3,92  

5 4,17 4,17  

6 3,67 4,33  

7 4,58 4,33  

8 4,33 4,42  

9 4,17 3,92  

10 3,75 4,42  

11 3,92 3,92  

12 4,08 3,92  

13 4,42 4,83  

14 4,50 4,42  

15 4,25 4,42  

16 3,75 4,33  

Fonte: Dados fornecidos pelo pesquisador. 

 

A maior parte das respostas obtidas na pesquisa de satisfação mostraram que 

os alunos aprovaram de forma parcial ou total os diferentes tópicos questionados 

sobre o curso. Na tabela 3 estão demonstrados o número de respondentes de acordo 

com a concordância da pergunta.  
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Tabela 3 - Resultados da pesquisa de satisfação 
 

Questões da Pesquisa A 
Discordo 

Totalmente 

B 
Discordo 

Parcialmente 

C 
Indiferente 

D 
Concordo 

Parcialmente 

E 
Concordo 

Totalmente 

1)A utilização de uma 

senha para acesso ao 

curso sobre “Eventos 

Adversos em 

hemodiálise” foi fácil 

de ser compreendida. 

0 0 0 3 11 

2) O conteúdo do curso 

sobre “Eventos 

Adversos em 

hemodiálise” foi bem 

aproveitado por você. 

 

0 0 2 1 11 

3). Você sentiu que o 

seu conhecimento 

sobre os assuntos 

abordados no curso 

aumentaram.  

0 0 0 10 4 

4) A metodologia 

utilizada (EAD) (um 

curso à distância) 

facilitou para você 

participar e aprimorar 

seus conhecimentos. 

0 0 1 3 10 

5) A Participação do 

Pesquisador durante o 

curso foi importante 

para o seu aprendizado 

e para a sua 

participação. 

 

0 0 1 4 9 

6) Em sua opinião, o 

tempo de duração do 

curso (30 dias) foi um 

facilitador para que 

você participasse. 

1 0 1 5 7 

7) Em sua opinião, o 

tempo de duração do 

curso (30 dias) foi um 

facilitador para que 

você participasse. 

2 0 0 6 6 

Fonte: Dados fornecidos pelo pesquisador 
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6 DISCUSSÕES 

 

Em nosso trabalho propusemos a construção de uma metodologia para adequar 

e uniformizar o registro de eventos adversos, tornando possível o levantamento 

completo desses eventos durante as sessões de diálise e mesmo, entre elas. 

O fato de a equipe de assistência em todas as áreas de saúde ser constituída 

por seres humanos permite a possibilidade de erros. (31) criar mecanismos que 

permitam a compreensão de fatores potencialmente perigosos durante a prática de 

atendimento pode ser uma importante estratégia para minimizar os riscos habituais 

de uma sessão de diálise. 

Há uma estimativa que cerca de 98.000 pacientes morriam, por ano, nos 

Estados Unidos da América, no final do século 20, secundariamente a erros médicos 

potencialmente sujeitos a prevenção. 27Estudos na área de prevenção de acidentes 

na saúde mostram que, mais provavelmente, os erros são determinados por 

problemas com o próprio sistema de tratamento e não com problemas individuais 

exigindo, portanto, a padronização dos procedimentos.49 

A tabela de eventos adversos para hemodiálise que adaptamos em nossa 

pesquisa fornece informações que vão além dos dados normalmente anotados sobre 

um evento adverso na hemodiálise. Com essas informações disponíveis, um 

determinado evento pode ser facilmente compreendido quando analisado. É possível 

até que essa documentação possa servir como roteiro para padronizações de 

condutas e compreensão do desfecho dos eventos.  

Após a criação da tabela, nos preocupamos em divulgá-la para os técnicos de 

hemodiálise. Para isso, foi necessário criar um curso misto, presencial e via internet. 

Finalmente havia a necessidade de se avaliar o curso em si, a aprendizagem do 

processo. Para isso, lançamos mão de uma avaliação inicial sobre o conhecimento 

dos técnicos de enfermagem antes e após o curso. 

Partimos do princípio de construir uma tabela onde procuramos incluir colunas 

que atendessem as especificações sobre os eventos adversos. Como citado 

anteriormente, as clínicas de hemodiálise apresentam riscos para diversos tipos de 

eventos.50 A tabela continha campos que permitiam que todos os técnicos 

descrevessem o evento adverso que houve na sessão de diálise, ou até mesmo pré 

diálise. Consideramos importante o registro do evento adverso detalhado e de maneira 

uniforme e que principalmente nos trouxesse informações precisas sobre o evento e 
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principalmente sobre o desfecho e término do evento adverso.51 A caracterização de 

um evento adverso  é uma tarefa difícil. Eventos adversos podem ser considerados 

apenas como os decorrentes de iatrogenia.52 Em nosso trabalho optamos por 

descrever qualquer alteração clinica apresentada pelo paciente como sendo evento 

adverso, mesmo que elas não fossem originadas pelo procedimento hemodialítico em 

si. Um dos campos de preenchimento da tabela pergunta exatamente se o evento 

apresentado pelo paciente era decorrente ou não do procedimento dialítico.  

O preenchimento da tabela pelos participantes mostrou-se difícil em alguns 

campos, principalmente antes do curso. O curso melhorou a compreensão dos 

eventos adversos e do preenchimento da tabela, sendo, portanto, a avaliação final 

dos alunos nitidamente superior a inicial. A comparação das respostas ao mesmo 

teste antes e após o curso, com as respostas a testes diferentes, que estavam sendo 

respondidos pela primeira vez após o curso também foram semelhantes entre si, 

mostrando ter havido uma melhora global do conhecimento após o curso. A 

capacitação oferecida no curso continha informações relevantes extraídas da 

literatura sobre a definição e classificação de um evento adverso, de acordo com a 

OMS, além de fornecer para os participantes informações que capacitavam a maneira 

correta do preenchimento da planilha. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Com a finalidade de melhorar o conhecimento dos técnicos de enfermagem e 

o registro de eventos adversos durante as hemodiálises foi criado um curso específico 

sobre esse assunto.  

A compreensão dos eventos adversos durante as sessões de hemodiálises foi 

melhor para assuntos bem conhecidos dos técnicos de enfermagem, como a data 

inicial do evento, tipo de acesso do paciente e quantas punções foram realizados na 

FAV do paciente. Assuntos como estes foram de fácil compreensão para todos os 

técnicos de enfermagem, facilitando o preenchimento da planilha mesmo no teste 

inicial. 

Assuntos pouco discutidos habitualmente, como data final, desfecho, 

classificação e até mesmo a descrição dos eventos adversos foram questões em que 

os técnicos de enfermagem apresentaram dificuldades para preencher antes do início 

do curso. A avaliação posterior ao curso mostrou nítida e homogênea melhora da 

performance sobre esses assuntos, melhora essa que pode estar relacionada à 

capacitação oferecida aos técnicos de enfermagem.  

O curso provocou interesse dos alunos, e o número de acessos ao curso foi 

elevado. Os participantes do curso mostraram-se satisfeitos na pesquisa de satisfação 

sobre o curso 

O Blended-Learning se mostrou, nessa temática de curso, como ferramenta útil 

para a capacitação de técnicos de enfermagem de uma unidade de diálise.  

A plataforma Moodle da PUC-SP possibilitou a aplicação dos conteúdos 

escolhidos para serem administrados a distância e foi uma eficiente ferramenta 

também para a avaliação online. 
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

  Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

 

Programa de Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da Saúde 

Instrumento de Coleta de Dados 

 

1-) No dia 12/05/2016, Dona Divina estava hemodialisando normalmente (ela usa 

cateter de jugular, tipo permcath). Ás 08h15min horas da manhã (ela havia iniciado a 

sessão às 06h00min horas), apresentou fraqueza, sensação de morte eminente e 

perda da consciência. O Técnico de enfermagem mediu a pressão arterial do paciente 

e constatou PA de 72/36 mmHg. Imediatamente o técnico chamou por ajuda do 

enfermeiro e começou a infundir soro fisiológico. Após a infusão de 400 mL de soro, 

a paciente estava melhor. Sua pressão arterial estava em 114/72 mmHg.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve mais 

de uma complicação...  

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL DA INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 

        

       
 

 

 

  

DESFECHO INTERCORRÊNCIAS ACESSO VENOSO NÚMERO DE 
PUNÇÕES DE 

FAV 

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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2-) O paciente José dos Santos, 44 anos, é muito conhecido no salão de diálise. Todos 

gostamde brincar com ele, porque ele adora contar piadas e ajudar aos outros 

pacientes. Hoje (dia 06 de maio de 2016), ele fez hemodiálise. O começo da diálise 

foi muito complicado, porque a sua fistula estava com problemas (estava funcionando, 

mas parecia mais fraca que o habitual), e foram necessárias 4 punções para conseguir 

ligar a diálise. O paciente estava com peso mais baixo que o peso seco e pressão 

arterial baixa. Ele referia ter apresentado vários episódios de diarréia e vômitos no dia 

anterior à diálise e1 episódio de vomito e diarréia hoje, as 07h30min horas da manhã.  

O médico solicitou que se fizesse 1 ampola de buscopan e de dramin e 1 comprimido 

de Imosec. Além disto, ele pediu que fosse feita reposição de 1,5 litros de soro 

fisiológico durante a diálise e solicitou ao paciente que ele não tomasse os remédios 

hipotensores. O paciente iniciou a diálise as 11h00min horas e depois das 13h00min 

horas sentiu-se melhor. Não teve mais vômitos e ou diarréia e a pressão arterial 

melhorou.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve mais 

de uma complicação...  

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 

        

       
 

 

 

  

DESFECHO INTERCORRÊNCIAS ACESSO VENOSO NÚMERO DE 
PUNÇÕES DE 

FAV 

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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3-) O paciente Severino Augusto de Souza, 62 anos é muito comunicativo e portador 

de deficiência visual relacionado ao diabetes. Hoje (dia 03 de maio de 2016), ele fez 

hemodiálise. O começo da diálise (06h00minh) foi tranqüilo, ele tem FAV e foram 

realizadas as duas punções sem intercorrências. Porém, por volta das 07h15min da 

manhã, o paciente apresentou hipotensão (72/40mmHg) e referiu precordialgia. O 

Médico solicitou que se diminuísse a UF, se realizasse um ECG e se fizesse uma 

ampola de ancoron no SF 0,9% de 250 ml. Paciente continuou em observação durante 

a sessão de hemodiálise. Após a infusão da medicação, o paciente não apresentou 

melhora. As 08h15min foi desligada a diálise e o paciente foi encaminhado para a 

UTI. No dia 05/05 seria a próxima sessão de diálise do paciente, porém ele continuava 

internado para receber os cuidados. Indique como você preencheria ficha de efeitos 

colaterais nos dias 03 de maio e 05 de maio de 2016. 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 

        

       

          

              

 

 

  

DESFECHO INTERCORRÊNCIAS ACESSO VENOSO NÚMERO DE 
PUNÇÕES DE 

FAV 

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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4-) Sr. J.R.S 52 anos, hipertenso e diabético.  Usa cateter de longa permanência em 

veia Jugular D. Chegou, no dia 18 de maio de 2016 para realizar HD de rotina.  A 

sessão de hemodiálise teve início às 6 horas da manhã, após verificação dos sinais 

vitais (PA= 130/80 mmHg, FC = 78 bpm). Fez também uma glicemia capilar, que 

estava em 198mg/Dl. Por volta das 08h00min h, paciente refere cefaléia intensa, 

aferido sinais vitais, PA= 180x120, FC = 80 bpm. Avaliado pelo médico que solicitou, 

administrar 1cp de anlodipino e 1 ampola de dipirona e seguir em observação. Após 

40 minutos, paciente refere melhora da cefaléia e a aferição de sinais vitais mostrava: 

PA= 150/100 mmHg, FC 75 bpm. Ao final da sessão o paciente deixa o setor de 

hemodiálise com melhora do quadro e sinais vitais estáveis.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 

        

       

          

              

 

 

 

 

  

DESFECHO INTERCORRÊNCIAS ACESSO VENOSO NÚMERO DE 
PUNÇÕES DE 

FAV 

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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5-)Sra. J.D. 57 anos, chegou para a sessão de hemodiálise as 16:00 horas do dia 24 

de maio de 2016, apresentandoPA 110/60 mmHg, FC 75 bpm. Tem FAV em MSE, a 

qual foi puncionada sem intercorrências. A paciente referiu tosse produtiva há 2 dias 

e dores no peito ao tossir. Após 1 hora e 30 minutos do início da diálise, a paciente 

refere calafrios, e os sinais vitais, nesse momento mostravam: PA 150/80 mmHg, T= 

38,5°, FC 115 bpm. Foi avaliada pela equipe médica, administrada1 ampola de 

dipirona e foram solicitados exames laboratoriais. Ao término da diálise, paciente 

apresentou piora do quadro, mantendo hipertermia. Reavaliada pelo médico e 

solicitado internação com diagnóstico de Pneumonia. 

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 

        

       

          

              

 

 

  

DESFECHO INTERCORRÊNCIAS ACESSO VENOSO NÚMERO DE 
PUNÇÕES DE 

FAV 

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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6-)Sr. M.O.S 38 anos, realiza tratamento hemodialítico, através de FAV em MSD, 3 

vezes por semana, no 3° turno. No dia 08/03/16 às 11 horas da manhã, o paciente 

iniciou sua hemodiálise rotineira, referindo queixa de câimbras durante a noite toda 

(anterior). Foram realizadas três tentativas de punção da FAV, 2 punções com 

sucesso. Aferidos sinais vitais do paciente: PA 80/50mmHg, FC 70 bpm. Peso=63 k 

(peso seco anotado na ficha= 64 Kg). Após 30 minutos de diálise, o paciente voltou a 

referir câimbras e mal-estar. Avaliado pelo médico, que orientou a administrar 1.000 

ml SF0,9% e manter apenas 500 mL de UF durante toda a hemodiálise.  Ao término 

da diálise, o paciente refere melhora dos sintomas e estava com PA=110/78 mmHg e 

FC=98 bpm. 

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 

        

       

          

              

 

 

  

DESFECHO INTERCORRÊNCIAS ACESSO VENOSO NÚMERO DE 
PUNÇÕES DE 

FAV 

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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7-) A Sra. M.S.P, 49 anos, realiza sessões de hemodiálise no 2° turno, permcath em 

SCD. Deu início à sessão de diálise às 11h00min horas do dia 19/05/2016, referindo 

que há 1 dia apresentava diarréia. Apresentava no inicio da HD: PA= 90/60 mmHg, 

FC= 96 bpm. Na 2° hora da diálise apresentou 2 episódios de diarréia e foi avaliada 

pelo médico que solicitou administrar SF 0,9% 500 ml e 1 cp de imosec. A paciente 

realizou apenas 3 horas de tratamento (normalmente faz 4 horas) e foi embora para 

sua residência mantendo os episódios de diarréiae prescrita com imosec. Na sessão 

seguinte de hemodiálise (21/04/2016), a paciente referiu que estava há 1 dia se 

sentindo bem e sem diarréia. Sua PA estava em 106/78 mmHg.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 

        

       

          

              

 

 

  

DESFECHO INTERCORRÊNCIAS ACESSO VENOSO NÚMERO DE 
PUNÇÕES DE 

FAV 

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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8-) Sra. JR, 52 anos, cateter temporário em JD, realiza sessão de hemodiálise no 1 ° 

turno. Sinais vitais antes do início da diálise: PA=130x90 mmHg, FC= 89 bpm. A diálise 

teve início às 6 horas da manhã do dia 26 de maio de 2016. Por volta das 06h45min, 

paciente apresenta bacteremia. Sinais vitais nesse momento: PA= 150X90 mmHg, FC 

110 bpm, T= 38,1°. É prescrita pelo médico com 1 ampola de dipirona. Reavaliada às 

8 horas, ela estava melhor dos tremores, mas permanecia com T= 38,9°. A equipe 

médica solicita então que se desligue a hemodiálise e que se colha hemoculturas (2 

amostras) e inicia tratamento com vancomicina e garamicina (Tratamento programado 

para  7 dias de duração). 

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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PUNÇÕES DE 
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CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
RELACIONADO A HD   

EVENTO 
ADVERSO 
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9-) Sr. C.J.S, 61 anos, FAV em MSD. Chegou para realizar sessão de hemodiálise 

com sinais vitais prévios sem alterações significativas. Realizadas 2 punções na FAV, 

sem intercorrências e iniciada a diálise às 16 horas do dia 26 de maio de 2016. Por 

volta das 17h30min o paciente queixou-se de dor nos olhos, que o paciente afirma ser 

devido a glaucoma (já conhecido e em tratamento). Administrada 1 ampola de 

dipirona, conforme prescrição médica. Por volta das 18h30min, o paciente relata que 

a dor persiste em ambos os olhos. Sem melhora ao final da hemodiálise, o médico 

encaminha o paciente para casa, com prescrição de analgésicos. 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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10-) José Carlos, 44 anos, faz hemodiálise há 5 anos. Costuma ter sua pressão arterial 

bem controlada (usa captopril e anlodipina). Suas sessões de hemodiálise são muito 

tranqüilas e ele é praticamente assintomático. Seu peso seco está calculado em 67 

Kg. No dia 23 de maio de 2016, às 06h00min, veio para sessão normal. Na entrada 

estava bem e brincou bastante com os técnicos de enfermagem. Seu peso na entrada 

foi 69,5 Kg, sua PA estava em 144/88 e sua FC=72 bpm. Às 08h45min, entretanto, 

começou a passar mal. Neste momento, constatou-se PA= 80/54 mmHg e FC= 98 

bpm. O enfermeiro de plantão pediu para desligar a UF e solicitou que se fizesse 200 

ml SF 0,9% e as 09h00min da manhã o paciente estava assintomático, com PA = 

146/90 mmHg e FC= 76 bpm. A hemodiálise prosseguiu, com UF “zerada”. Ao final da 

hemodiálise o paciente estava assintomático e seu peso foi igual a 66,7 Kg. Em uma 

rápida reunião, os técnicos, enfermeiro e o médico concordaram que, provavelmente 

haveria alguma desregulação da máquina de hemodiálise, no que diz respeito 

aultrafiltração. A máquina foi retirada do salão para ser regulada. 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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11-) Paciente Amarildo Rodrigues, 62 anos, diabético, em tratamento por hemodiálise 

há 12 anos. Faz uso de insulina, mas o seu diabetes é muito mal controlado. Tem 

excelente FAV no MSE há 2 anos. Iniciou a hemodiálise às 16 horas do dia 03/05/16, 

com PA=110/77 mmHg, FC= 88 bpm, Glicemia Capilar 124mg/dl. O técnico de 

enfermagem realizou a punção da FAV sem intercorrências. Por volta das 19h00min, 

paciente refere mal estar e apresenta sudorese fria. Nesse momento, sinais vitais, 

PA= 108/72, FC= 74 bpm, Glicemia capilar 45 mg/dl. O Enfermeiro da Unidade avalia 

o paciente e aciona o médico. Após avaliação médica, ele prescreveu 2 ampolas de 

glicose a 50% EV. Após 15 minutos, foi repetida a glicemia capilar, com resultado 79 

mg/dl e melhora do mal-estar e sudorese. Paciente terminou a diálise e foi para casa 

com novas dosagens de insulina. 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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12-)Sr. João Carlos, 62 anos, hipertenso. Faz hemodiálise há 4 anos, FAV em MSE. 

A sessão teve início hoje (06/06/16) às 11 horas da manhã, PA 153/78 mmHg, FC 72 

bpm. O paciente refere mal estar e cefaléia, às 12 horas. Aos sinais vitais PA 188/102, 

FC 95 bpm, o técnico de enfermagem solicitou avaliação médica, após ser avaliado, 

o médico solicitou administrar captopril 50 mg via oral e 1 ampola de dipirona. Após 

40 minutos da administração do captopril, a PA estava 149/76 e a FC 70 bpm. 

Paciente terminou a hemodiálise por volta das 15 horas, sem maiores queixas. 

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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13-) Paciente Benedito Aparecido, 51 anos, permcath em VJD, hipertenso e diabético. 

Está em tratamento dialítico há 2 anos. No dia 24 de maio, ele chegou para realizar a 

hemodiálise às 6 horas. Antes de iniciar a sessão o paciente referiu dores em região 

supra púbica, iniciada na noite anterior da hemodiálise. Sinais vitais PA 146/78 mmHg, 

FC 88 bpm, temperatura= 37 graus.  Por volta das 07h30min, o paciente apresentou 

tremores e T= 38,5°. Equipe médica prescreveu dipirona IV, solicitou coleta de urina 

e iniciou garamicina- 60 mg após a HD desse dia e 40 mg após cada sessão de 

Hemodiálise, a partir do dia 26 de maio. Quando veio para a hemodiálise, no dia 26 

de maio, o seu Benedito refere melhora da dor supra púbica e ausência de febre há 1 

dia.  

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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14-) Sra. Joana Darque,47 anos, hipertensa, FAV em MSE e em tratamento há 8 anos. 

A Sra. Joana sempre teve problemas recorrentes com a FAV. Esta última FAV foi 

confeccionada há 3 anos. Na diálise do dia 28 de maio, os técnicos de enfermagem 

tiveram dificuldades para realizar a punção da FAV, sendo realizadas 4 tentativas de 

punção. A diálise teve inicio às 16 horas e por volta das 17 horas, a paciente referiu 

dor na FAV, sendo medicada com dipirona. Notou-se, também, diminuição do fluxo da 

FAV e houve necessidade de se diminuir o fluxo da hemodiálise para menos de 200 

mL/min.  Ao final da diálise, paciente referiu melhora da dor.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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15-)15/02/16 -Paciente Sérgio Machado, 66 anos, permcath em femural D, paciente 

debilitado, com dificuldades para deambular, em tratamento há 15 anos. Na última 

sessão, o paciente chegou às 6 horas, dispnéico, com PA 180/110 mmHg, FC 85 bpm 

e saturação de O2: 90%. Avaliado pela equipe médica que solicitou ligar a hemodiálise 

com urgência, administrar captopril 50 mg via oral e oferecer cateter 02. Após 30 

minutos, o paciente estava melhor, com melhora na falta de ar e estabilidade clínica. 

O médico solicitou ainda redução do peso seco. Nesse momento, os dados vitais 

acusavam: PA= 152/89 mmHg, FC 96 bpm, FR 19 rpm, Sat 94%. O resto da 

hemodiálise transcorreu sem anormalidades.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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16-) Luiz Carlos, 58 anos, diabético, hipertenso, FAV em MSE e em tratamento 

dialítico há 8 anos. No dia 25/07/2016, a diálise foi iniciada às 6 horas da manhã. Um 

pouco antes da hemodiálise (às 05h30min h), o paciente usou 30 unidades de insulina 

NPH. No inicio da sessão, a PA era 156/79 e a FC, 89 bpm.  Às 07h15min da manhã, 

o paciente referiu mal estar e sudorese. Verificado glicemia capilar: 43 mg/dl. Foram 

administradas 3 ampolas de glicose a 50% e após 15 minutos, verificada nova glicemia 

capilar (78 mg/dL). Nesse momento, o paciente já apresentava melhora do mal estar. 

O resto da hemodiálise transcorreu sem outras intercorrências. O médico conversou 

com o paciente e solicitou que esse não mais usasse insulina NPH nos dias de 

hemodiálise.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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17-) Sra. Isaura de Azevedo, 48 anos, hipertensa, FAV em MSD, em tratamento 

hemodialítico há 10 anos. A Isaura, apesar de ser hipertensa, na maioria das vezes 

tem hipotensão durante as sessões de hemodiálise. Na sessão do dia 18 de maio, a 

paciente chegou por volta das 6 horas. Apresentava PA 142/80 mmHg e FC 72 bpm. 

As 08h15min, paciente referiu mal-estar, verificado PA 80/47, FC 58 bpm. Infundido 

500 ml SF 0,9% e retirada a UF, por orientação médica. Às 09h30min verificado sinais 

novamente, a PA era 112/75, a FC 67 bpm e a paciente referia melhora do mal estar. 

O médico aumentou o peso seco da paciente e a UF foi retomada para a nova meta 

de peso.  O restante da hemodiálise transcorreu sem anormalidades. 

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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18-) O paciente Claudinei Rodrigues tem 62 anos, FAV em MSE e está em tratamento 

dialítico há 6 anos, porém ele tem resistência para seguir a dieta adequada. O Sr. 

Claudinei apesar de ser um paciente assíduo, sempre ganha muito peso no período 

interdialítico (período entre uma sessão e outra). No dia 04 de maio, ele chegou para 

dialisar por volta das 11 horas da manhã, ao chegar já referindo sensação estranha, 

como dor no peito. A PA pré diálise era 172/89, FC 105 bpm. Após 15 minutos do 

início da sessão, paciente apresenta mal estar e piora das dores no peito, além de 

sensação de morte.  Avaliado pelo médico que orientou diminuir a UF, administrar 

captopril 50 mg, 1 comp de AAS e instalar cateter de O2. Após 10 minutos, entretanto, 

o paciente não estava melhor. Foi medicado com isordil e foi solicitada transferência 

para UTI. No dia 06 de maio que seria a próxima sessão de hemodiálise, o paciente 

continuava internado, com o diagnóstico de infarto do miocárdio. 

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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19-) Sr. Laurindo de Brito, 37 anos, diabético, cateter temporário em Jugular 

Esquerda, FAV confeccionada há 10 dias em MSD. Iniciou o tratamento hemodialitico 

há 9 meses. O paciente veio para hemodiálise no dia 30 de Julho de 2016, referindo 

que desde o dia anterior estava apresentando vários episódios de câimbras. A 

Hemodiálise foi ligada às 16 horas. O paciente apresentava PA= 128/76 mmHg eFC 

=69 bpm. As 16h30min horas, ele começou a referir fortes câimbras em mmii, 

administradas SF 0,9% (1000 ml). O médico nesse momento resolveu aumentar o 

peso seco do paciente em 2 Kg (de 66 para 68 Kg). A UF foi recalculada e o paciente 

concluiu a sessão dialítica sem maiores intercorrências.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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20-) O Sr. Pedro Rodrigues, 70 anos, tem FAV em MSD e está em tratamento 

hemodialítico há 4 anos. No dia 20 de Julho de 2016 veio para a sessão de diálise em 

mau estado geral. Referia que estava com forte diarreia (fezes líquidas) há 1 dia e o 

seu peso estava abaixo do peso seco habitual. Apresentava PA= 90x60 mmHg e FC 

de 100 bpm. Ao tentar ligar a hemodiálise, o técnico de enfermagem encontrou 

dificuldades para puncionar a FAV, que estava muito fraca. Foram necessárias 5 

tentativas de punção e após 30 minutos do início da diálise o paciente apresentou 

hematoma na FAV, obrigando a desligar a máquina. Avaliado pela equipe médica, foi 

administrado dipirona, Soro fisiológico (1000 mL) e imosec. No dia 01/06/16 paciente 

retorna para dialisar, refere melhora da diarreia e do quadro geral. PA= 110/70 mmHg. 

O hematoma estava bem melhor e a punção da FAV foi possível, sem intercorrências.  

 

Na sua compreensão, como você preencheria a tabela baixo, referente a complicação 

que o paciente apresentou... 

Lembre-se: Você pode usar quantas linhas você quiser, se você achar que houve 

mais de uma complicação... 

 

DATA DESCRIÇÃO   TRATAMENTO OUTRAS INÍCIO DIÁLISE X 

INICIAL FINAL 

DA 

INTERCORRÊNCIA CONDUTA MEDICAMENTOSO CONDUTAS INTERCORRÊNCIAS 
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APÊNDICE B - PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

 

 

 



72 
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APÊNDICE C - Instrumento de Anotações de Intercorrências e Eventos 

Adversos, Disposto na Plataforma Moodle 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

Programa de Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da 

Saúde 

 

Instrumento de anotações de Intercorrências e Eventos Adversos, disposto na 

Plataforma Moodle 

..\HEMODIÁLISE\TURNO SEG-QUA-SEXTA\1° Turno Seg-Qua-

Sexta.xlsx 

 

 

 

  

file:///C:/Users/enfermeiros/HEMODIÁLISE/TURNO%20SEG-QUA-SEXTA/1°%20Turno%20Seg-Qua-Sexta.xlsx
file:///C:/Users/enfermeiros/HEMODIÁLISE/TURNO%20SEG-QUA-SEXTA/1°%20Turno%20Seg-Qua-Sexta.xlsx
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve 

ficar arquivada com o pesquisador) 

 

1ª via = Do pesquisador 

 

Você está convidado a participar de um estudo intitulado:“Educação de 

profissionais de enfermagem para a identificação e registros de eventos 

adversos em hemodiálise. ” O objetivo geral da pesquisa é:Elaborar indicadores e 

mecanismos para os registros dos eventos adversos em pacientes em hemodiálise; 

construir um programa educacional voltado para a capacitação dos técnicos de 

enfermagem (alunos), que possibilite a compreensão dos eventos adversos e que vise 

adequar os registros de dados; avaliar a aprendizagem antes e após o conhecimento. 

Os dados serão coletados após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de 

Ética da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP dos Técnicos de 

enfermagem do Centro de diálise e transplante renal (CDTR). 

Os instrumentos serão aplicados através de cursos, pré e pós testes 

disponíveis na plataforma Moodle, após esclarecimento do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, que 

será assinado pelo técnico de enfermagem que aceitar participar do estudo.  

Caso você participe da pesquisa, não haverá nenhum risco, o estudo não 

implica nenhum tipo de desconforto. 

A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem liberdade de recusar a 

participar do estudo, ou, se aceitar participar, poderá retirar seu consentimento e 

desistir da pesquisa em qualquer momento. 

Você não terá qualquer despesa pela participação no estudo e também nenhum 

benefício financeiro. 

O sigilo de sua identidade está garantido e nos resultados publicados, não 

aparecerá o seu nome, mas sim um código que preserve a qualidade sigilosa da 

pesquisa. 
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Ao final do estudo a pesquisadora se compromete a lhe comunicar os 

resultados.  

Sempre que houver dúvidas, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

para Priscila Garpelli Pássaro, (15) 98102.9224, email:prigarpelli@hotmail.com, 

endereço: Rua Paulo Varchavtchik, 581 casa F23, Sorocaba- SP, pesquisadora 

responsável pelo estudo e se ainda desejar, pode entrar em contato como o Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas e de 

Saúde da PUC – SP, no endereço eletrônico:  cepfcms@pucsp.bre telefone – (15) 

3212 – 9896, Sorocaba - SP.   

  

Eu,______________________________________________________, li o 

texto acima e compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidado a 

participar. Eu concordo voluntariamente em participar e não tenho dúvidas, estando 

completamente esclarecido. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Participante– RG:  

 

_______________________________________________ 

Priscila Garpelli Pássaro 

Pesquisadora responsável 

 

Sorocaba, ________de ________________ de 2016 

 

 

  

mailto:prigarpelli@hotmail.com
mailto:cepfcms@pucsp.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve 

ficar arquivada com o pesquisador) 

 

2ª via = Do participante 

 

Você está convidado a participar de um estudo intitulado: “Educação de 

profissionais de enfermagem para a identificação e registros de eventos 

adversos em hemodiálise. ” O objetivo geral da pesquisa é: Elaborar indicadores e 

mecanismos para os registros dos eventos adversos em pacientes em hemodiálise; 

construir um programa educacional voltado para a capacitação dos técnicos de 

enfermagem (alunos), que possibilite a compreensão dos eventos adversos e que vise 

adequar os registros de dados; avaliar a aprendizagem antes e após o conhecimento. 

Os dados serão coletados após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de 

Ética da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP dos Técnicos de 

enfermagem do Centro de diálise e transplante renal (CDTR). 

Os instrumentos serão aplicados através de cursos pré e pós testes disponíveis 

na plataforma Moodle, após esclarecimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, que será 

assinado pelo técnico de enfermagem que aceitar participar do estudo.  

Caso você participe da pesquisa, não haverá nenhum risco, o estudo não 

implica nenhum tipo de desconforto. 

A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem liberdade de recusar a 

participar do estudo, ou, se aceitar participar, poderá retirar seu consentimento e 

desistir da pesquisa em qualquer momento. 

Você não terá qualquer despesa pela participação no estudo e também nenhum 

benefício financeiro. 

O sigilo de sua identidade está garantido e nos resultados publicados, não 

aparecerá o seu nome, mas sim um código que preserve a qualidade sigilosa da 

pesquisa. 

Ao final do estudo a pesquisadora se compromete a lhe comunicar os 

resultados.  
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Sempre que houver dúvidas, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

para Priscila Garpelli Pássaro, (15) 98102.9224, email:prigarpelli@hotmail.com, 

endereço: Rua Paulo Varchavtchik, 581 casa F23, Sorocaba- SP, pesquisadora 

responsável pelo estudo e se ainda desejar, pode entrar em contato como o Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas e de 

Saúde da PUC – SP, no endereço eletrônico:  cepfcms@pucsp.bre telefone – (15) 

3212 – 9896, Sorocaba - SP.   

  

Eu,______________________________________________________, li o 

texto acima e compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidado a 

participar. Eu concordo voluntariamente em participar e não tenho dúvidas, estando 

completamente esclarecido. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Participante– RG:  

 

 

_______________________________________________ 

Priscila Garpelli Pássaro 

Pesquisadora responsável 

 

 

Sorocaba, ________de ________________ de 2016 

  

mailto:prigarpelli@hotmail.com
mailto:cepfcms@pucsp.br
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ANEXO A – Folha de Rosto do Projeto 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado 
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ANEXO C – Carta de Autorização de Coleta De Dados 
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ANEXO D – Autorização da Plataforma Moodle para Realização do Curso 

 


