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RESUMO 

 

 

Projeto de iniciação científica de NUNES, Regina Celia de Oliveira Martins intitulado como: 

Percepção dos Acadêmicos de Enfermagem sobre Segurança do Paciente em uma Faculdade 

Privada do Distrito Federal, 2018.  Proposta de Projeto para o Programa de Iniciação 

Científico apresentado ao Núcleo de Pesquisa das Faculdades Integradas ICESP/Promove de 

Brasília, 2018. 

 

Introdução: Garantir um atendimento de qualidade é cada vez mais uma preocupação das 

instituições de saúde. O enfermeiro é o profissional que mais tempo permanece com o 

paciente, no entanto, por mais preparada e capacitada que uma equipe de trabalho esteja, erros 

poderão acontecer, pois errar faz parte da natureza humana. As iniciativas para promoção da 

segurança e qualidade na assistência tem acontecido a nível mundial, envolvendo desde a alta 

direção até os colaboradores. Sabe-se que os erros e suas consequências são 

consideravelmente maiores, devido à precariedade dos serviços prestados, à falta de 

dimensionamento adequado de pessoal, à carga horária excessiva e à má remuneração dos 

profissionais. É necessário formar e apoiar profissionais da saúde aptos a identificar e utilizar 

práticas baseadas em evidências relacionadas à segurança do paciente. Contudo, o processo de 

educação nessa temática inicia-se na graduação e deve ser aprimorado ao longo da vida 

profissional, Sendo assim, o compromisso de instituições de ensino e de cursos de formação 

que incluam o preparo de profissionais com conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para o cuidado seguro exige uma urgente transformação de currículos e processos de ensino-

aprendizagem. Objetivo: Conhecer a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre 

segurança do paciente de enfermagem em uma faculdade privada do Distrito Federal. 

Metodologia: Estudo exploratório e descritivo, de natureza qualitativa, será realizado com 

acadêmicos de enfermagem da Faculdade ICESP, Unidade Aguas Claras Brasilia-DF.  A 

amostra será composta pelos acadêmicos de enfermagem que estiverem cursando do 7º ao 10º 

semestre que se propuserem responder o questionário conforme Termo consentimento 

esclarecido do comitê de ética. A coleta de dados ocorrerá de janeiro a junho de 2019, através 

de entrevista semiestruturada composta por três perguntas norteadoras. Para análise dos 

resultados será utilizada estatística descritiva para aproximação do tema (distribuição de 

frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão) para descrever as características da 

amostra. 

Palavras Chaves: Segurança do paciente, acadêmicos de enfermagem, cultura de segurança 
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INTRODUÇÃO 

 

 O cuidado prestado ao cliente é complexo, por isso os profissionais precisam dispor 

de conhecimento técnico-científico, possuir competências e habilidades específicas e 

conhecer as normas da instituição, bem como os equipamentos utilizados e os procedimentos 

realizados. Na maioria das vezes o cuidado é prestado de forma bem sucedida, no entanto, por 

mais preparada e capacitada que uma equipe de trabalho esteja, erros poderão acontecer, pois 

errar faz parte da natureza humana. FASSINI, HAHN(2012). 

Há mais de dez anos, um relatório divulgado pelo Instituto de Medicina dos Estados 

Unidos (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro) analisou prontuários 

de 30.121 internações e identificou que sérios prejuízos iatrogênicos haviam ocorrido em 

3,7% das internações (6,5% dos quais provocaram disfunções permanente e 13,6% 

envolveram a morte do paciente). Com base nestes resultados, estimou-se que os danos 

haviam contribuído para a ocorrência de 180.000 óbitos por ano naquele país. OLIVEIRA et 

al (2013). 

Em 2002, na esteira da repercussão internacional, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) criou um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar, de forma sistemática, a 

segurança do paciente nos serviços de saúde e definiu em 2005, o programa denominado 

Aliança Mundial  para a Segurança do Paciente, que propôs diretrizes e estratégias para 

incentivar e divulgar, em diferentes países, práticas que garantissem a segurança dos pacientes 

e definir o desenvolvimento de pesquisas baseadas em evidências científicas com melhores 

práticas voltadas à segurança do paciente. Atualmente o termo usado pela OMS é Programa 

de Segurança do Paciente. CASSIANI(2010). 

A segurança do paciente tem permeado diversos debates no cenário mundial da saúde, 

objetivando a institucionalização de melhores práticas nos ambientes de cuidado ao paciente. 

Abordar este tema nos diversos níveis do ensino é fundamental para a construção da cultura 

de segurança. Tal medida permite o desenvolvimento de competências ao longo da formação, 

estimulando nos estudantes atitudes proativas de mitigação dos incidentes em saúde. 

CAUDURO et al (2017). 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi o marco do compromisso 

com a assistência segura no Brasil. Dentre as estratégias de implementação do PNSP está a 

articulação, com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação, da 

inclusão do tema segurança do paciente nos currículos dos cursos de formação em saúde de 

nível técnico, superior e pós-graduação. EBERLE, SILVA (2016) 
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1 HIPÓTESE 

 

Mediante da Hipótese que a segurança do paciente tem permeado diversos debates no 

cenário mundial da saúde, objetivando a institucionalização de melhores práticas, questiona-

se: qual é a compreensão dos estudantes de graduação em enfermagem sobre  atitudes 

proativas de mitigação dos incidentes em saúde. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O objeto deste estudo justifica-se por sua relevância, estudos relacionados à segurança 

do paciente e a criação de uma cultura de segurança nos cursos de formação, garante o 

preparo de profissionais prontos para o mercado de trabalho, indo de encontro com as boas 

práticas recomendas a nível mundial. 

Os aspectos a serem analisados: Embora os riscos relacionado aos cuidados de 

enfermagem vem sendo discutido internacionalmente faz-se necessário compreender como os 

graduando a partir do 7º semestre percebe a relação entre riscos e características dos cuidados 

à saúde, bem como as disciplinas e metodologias tem ido de encontro as boas práticas que 

possam garantir a segurança no cuidado prestado.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre segurança do paciente de 

enfermagem em uma faculdade privada do distrito federal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Descrever como os acadêmicos de enfermagem entendem a segurança do paciente; 

 

- Conhecer que ações os acadêmicos associam a essa temática; 

 

-  Identificar quais disciplinas oferecidas contribuíram para o seu conhecimento sobre 

segurança do paciente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 CRITÉRIOS ÉTICOS  

 

Os acadêmicos de enfermagem  serão convidados voluntariamente  a assinar o Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e os dados serão coletados após a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar das Faculdades 

Integradas ICESP de Brasília de acordo com o parecer 466/2012. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O trabalho a ser realizado, é estudo exploratório e descritivo, de natureza qualitativa. 

Será realizado por meio da aplicação de um questionário para  os acadêmicos de enfermagem. 

 

 

4.3 LOCAL DO ESTUDO  

 

A pesquisa será realizada na Faculdade ICESP, unidade Aguas Claras, Brasília-DF.  

A escolha desses do local da amostra justifica-se por ser uma Instituição Privada de  

Ensino com formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho. 

.  

 

4.4 AMOSTRA 

 

O estudo será realizado com acadêmicos de enfermagem do 7º ao 10º semestre. A 

amostra será constituída do total de acadêmicos devidamente matriculados nessa Instituição e 

que se voluntariarem a participar no período amostral no primeiro semestre de 2019. 

 

 

 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
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Serão incluídos no trabalho todos os acadêmicos dos períodos já citados que, 

assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e responder a todo o questionário. 

 

 

4.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Os critérios de exclusão consistiram em acadêmicos que mesmo matriculados não 

estiverem frequentando as aulas ou aqueles que não responderem o questionário por 

completo. 

 

 

4.7 COLETA DE DADOS  

 

   Os dados serão coletados através de questionário estruturado elaborado para este 

estudo, com questões relativas para as análises descritivas, para posterior analise dos dados.   

 

4.8 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS  

 

Para análise dos resultados será utilizada estatística descritiva para aproximação do 

tema (distribuição de frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão) para descrever as 

características da amostra. 

O nível de significância adotado para os testes estatísticos será de 5% (p ≤ 0,05). Os 

resultados serão apresentados em forma de tabelas, gráficos, quadros e na linguagem 

descritiva.  

 

 

4.9 PROCEDIMENTOS  

 

Os dados serão obtidos através da realização de uma entrevista utilizando um 

questionário semi-estruturado com caráter qualitativo contendo questões abertas e fechadas a 

serem respondidas por academicos de enfermagem durante 10 a 15 minutos, os quais deverão 

manifestar participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE). 
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4.10 RETORNO AOS AVALIADOS 

 

Ao término do trabalho serão fornecidos resultados aos participantes voluntários com o 

resumo das informações conclusivas relação à pesquisa. 
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5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

 

5.1 ORÇAMENTO 

 

Identificação do Orçamento Tipo Valor em Reais (R$) 

Material de escritório Custeio 200,00 

Submissão à revista Custeio 600,00 

Revisor de português Custeio 300,00 

Tradutor Custeio 300,00 

Material Bibliográfico Custeio 100,00 

Estatístico Custeio 600,00 

Total                            2100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação da Etapa Início  Término  

Organização dos instrumentos 10/08/2018 01/09/2018 

Submissão ao CEP 20/09/2018 23/10/2018 

Coleta de dados 10/02/2019 22/03/2019 

Tabulação dos Dados 01/04/2019 20/04/2019 

Análise dos Dados 24/04/2019 10/05/2019 

Estruturação dos dados e organização do 

trabalho final 
15/05/2019 31/05/2019 

Apresentação Final (Defesa) 04/06/2018 30/06/2019 
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APENDICE 

APÊNDICE A  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: a percepção dos acadêmicos de 

enfermagem sobre segurança do paciente em uma faculdade privada do distrito federal, sob 

responsabilidade de Ludmila da Silva Sousa, estudante do setimo semestre de enfermagem, 

Graduanda da Faculdade ICESP - Distrito Federal.  

O objetivo desta pesquisa é: conhecer a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre 

segurança do paciente, por serem os próximo a conclusão do curso. O(A) senhor(a) receberá todos 

os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa, e lhe asseguramos que seu nome não 

aparecerá, porque será mantido o mais rigoroso sigilo por meio da omissão total de quaisquer 

informações que permitam identificá-lo(a).  

O(A) Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer pergunta que lhe traga constrangimento, 

e poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) 

senhor(a). A sua participação será responder um questionário de 16 questões, por um tempo estimado 

de 10 a 15 minutos. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em meios acadêmicos, podendo ser publicados 

posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do pesquisador.  

Benefícios: Sensibilizar e mobilizar os participantes a seguir praticando atividades que 

venham a propiciar longevidade qualitativamente positiva; 

Riscos: Os riscos são mínimos, podendo acontecer que, durante as respostas, o participante se 

sinta mobilizado emocionalmente ao falar sobre si mesmo. Caso algum dano ou risco imprevisto surja, 

a pesquisa será suspensa imediatamente (RES 466/12 itens V.3). 

Esta pesquisa não implica em nenhum pagamento, e o(a) Sr.(a) pode se retirar a qualquer 

momento sem prejuízo algum. É de responsabilidade do pesquisador o ressarcimento de eventual 

custeio de despesas relacionadas à pesquisa. É de nossa responsabilidade a assistência integral caso 

ocorra danos que estejam diretamente ou indiretamente relacionados à pesquisa.  

Se o (A) Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, telefone para: O 

Professora Regina Celia de Oliveira Martins Nunes, Responsável principal pelo projeto no 

TELEFONE (61) 981069998. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 

outra com o voluntário da pesquisa. 

 

_____________________________________________ 

Nome / assinatura 

 

____________________________________________ 



16 
 

Pesquisador Responsável        Nome e assinatura 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

Este instrumento solicita sua opinião sobre segurança do paciente e tomará de 10 a 15 

minutos para ser preenchida. 

Se não quiser responder uma questão, ou se uma pergunta não se aplicar a você, pode 

deixa-la em branco. 

Segurança do Paciente é definida como evitar ou prevenir danos ou efeitos adversos para os 

pacientes, resultantes dos processos de saúde prestados. 

Sua colaboração é de fundamental importância para o aprimoramento do curso oferecido 

pela Faculdade CESP Promove de Brasília. 

I-ANALISE SOCIODEMOGRAFICA 

1-Idade: ______ anos. 

2-Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino 

3-Semestre: 7º(  ) 8º(  )  9º(  )  10º(  ) 

II- ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL 

04) Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

(   ) Sim, na área de minha formação acadêmica. Função: (   ) Estagiário  (   ) Técnico em 

Enfermagem. 

(   ) Sim, fora da área de minha formação acadêmica. (   ) Não. 

05) Há quanto tempo exerce atividades na sua área de formação?    

(   ) Menos de 1 ano. (   ) De 02 a 03 anos. (   ) De 02 a 04 anos. (   ) De 03 a 04 anos. (   ) 

Mais de 04 anos. 

06) Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

(   ) Autônoma (cuidados domiciliares) 
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(   ) Empresa filantrópica. 

(   ) Empresa privada. 

(   ) Empresa pública. 

(   ) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 

07) o seu cargo/função, em geral você tem interação ou contato direto com os pacientes ? 

Sim, em geral tenho interação ou contato com os pacientes.  

Não, em geral eu não tenho interação ou contato direto com pacientes.  

 

III - AVALIAÇÃO DO CURSO/CONHECIMENTO DO ALUNO 

08) O que você compreende por segurança do 

paciente?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

09) Quais ações você associa a esta temática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

10) Em que momento do curso  você vivenciou ações consideradas   para a segurança do 

paciente?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11) As disciplinas oferecidas contribuíram para o seu conhecimento sobre segurança do 

paciente?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12) Você se sente preparado para prestar uma assistência de enfermagem que garanta a 

segurança do paciente 

(  ) sim    (  )não  

13) Por favor, indique a sua concordância ou discordância com relação às seguintes 

afirmações,  falha na segurança do paciente é: 
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 Discordo 

fortemen

te 

Discordo 
Nenhum 

dos dois 
Concordo 

Concordo 

totalmen

te 

QUEDA      

LESÃO DE PELE      

 FALHA NA COMUNICAÇÃO      

ERRO DE MEDICAÇÃO      

ERRO CIRÚRGICO      

TRANSPORTE INTRA HOSPITAR 

SEM CRITÉRIO  
     

 FALTA DE PESSOAL      

 BAIXO SALARIO      

FALTA DE LIDERANÇA      

DESPREPARO DO 

PROFISSIONAL 
     

Questionário elaborado pelos alunos do Centro Universitário do Cerrado de Patrocínio – UNICERP e adaptado pelos alunos do ICESP 

Promove de Brasília.LinkOriginal:https://mailattachment.googleusercontent.com/attachment 

OBRIGADO POR PREENCHER ESTE QUESTIONÁRIO E FAZER PARTE DESTA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


