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RESUMO 

O processo de ensino aprendizagem vivenciou constantes mudanças ao longo da 

história, nas graduações de saúde. Isso ficou explicito pela mudança do modelo antes 

biomédico, agora com uma preocupação com o Ser paciente. Em 2013, a lei que 

instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, preconizou o fomento do tema 

nas Escolas de saúde. Aproximada essa portaria da vivência da pesquisadora em um 

hospital de ensino, com diversas fragilidades na questão da segurança do paciente, 

houve então uma necessidade de estudo delineando como questão norteadora: Quais 

estratégias de ensino aprendizagem poderão ser utilizadas para o ensino da meta 6: 

Prevenção de Quedas para acadêmicos de enfermagem de forma prática e inovadora? 

Traçando como objetivos geral: desenvolver e validar a “Oficina de Ensino na Saúde 

para prevenção de quedas hospitalares” para acadêmicos de enfermagem;  e específicos: 

traçar o perfil do Risco de Queda dos pacientes atendidos na emergência adulta do 

HUAP; desenvolver um vídeo educativo para a “Oficina de Ensino a Saúde na 

Prevenção de Quedas hospitalares”. A metodologia utilizada foi a Metodologia da 

Problematização e o transcorrer do trabalho foi pautado no Arco de Marguerez. A 

realidade identificada foi acadêmica de enfermagem que vivenciam um serviço de 

emergência e os riscos de queda dos pacientes. O problema (observação da realidade) 

foi levantado através de um estudo observacional e aplicação da Escala de Queda de 

Morse nos pacientes dessa emergência, e destacaram-se como pontos-chave os fatores 

humanos (insensibilidade dos discentes e profissionais ao cenário) e fatores intrínsecos 

dos pacientes (68,18% dos pacientes internados no corredor tinham alto risco de queda). 

A teorização foi realizada com o levantamento bibliográfico acerca da temática. Como 

hipótese de solução foram formulados diversos produtos assistenciais e educacionais 

como Protocolo institucional de Prevenção de quedas, Mapa de Risco de Quedas, 

Oficina Pedagógica Prevenção de Quedas – Caia nessa ideia e produção do vídeo 

educativo Prevenção de Quedas – aplicando escalas de Riscos. Como proposta final 

para aplicação da realidade desenhou-se uma Oficina Pedagógica com inclusão de todos 

os produtos produzidos a ser oferecida semestralmente. Conclui-se que este estudo 

contribuiu para o Ensino na saúde, pois produziu ferramentas de aplicabilidade prática, 

envolvendo metodologias ativas e que podem ser alteradas de acordo com o público e 

ambiente. 

Descritores: Acidente por quedas, Segurança do Paciente, Oficina Pedagógica, Arco de 

Marguerez.
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PREFÁCIO 

 Esta seção o visa exclusivamente auxiliar o leitor na compreensão desta 

dissertação, tendo em vista que ela segue um percurso metodológico um pouco distinto 

do usual. O capítulo 1 traz as considerações iniciais do estudo, apresentando a Escolha 

do tema e Problematização, a Questão norteadora do estudo, os objetivos e a 

Justificativa e relevância. Prosseguindo para o Capítulo 2, encontra-se a Metodologia, 

onde será melhor explicado o motivo pelo qual a pesquisa se organiza dessa forma. 

Após a abordagem dos aspectos metodológicos, inicia-se o Capítulo 3, com o 

desenvolvimento, onde foi aplicado o Arco de Maguerez, segue-se a apresentação da 

Realidade, após isso houve a Observação da Realidade  com a execução de uma 

Análise Observacional e Realização da Escala de Queda de Morse; o Ponto-chave com 

organização dos dados e destaques das fragilidades. Prosseguindo pela Teorização, 

onde foi realizado o levantamento bibliográfico acerca da temática. Alcança-se a 

Hipótese de Solução, onde faremos a apresentação dos Produtos da dissertação: 

Protocolo Institucional de Prevenção de Quedas, Mapa de Risco de Queda, Oficina de 

Prevenção de Quedas Hospitalares e o vídeo educativo de aplicação da Escala de Queda 

de Morse. E a última parte do Arco de Maguerez, Aplicação a Realidade, é a proposta 

de uma Tecnologia Educacional para o Ensino de Prevenção de Quedas. E por fim o 

Capítulo 3 com as Considerações Finais. A organização descrita acima pode ser 

visualizada no organograma a seguir: 
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CAPÍTULO 1 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 A escolha do tema e a problematização do estudo 

 

 No decorrer da história da formação pedagógica dos cursos de saúde houve 

diversas mudanças curriculares nas propostas do que ensinar e como ensinar, de acordo 

com as mudanças mundiais, com o desenvolvimento cultural de que o Ser deveria ser 

pensante e autônomo, trabalhando habilidades ao invés de conteúdos massificados. 

(BRAID, MACHADO e ARANHA, 2012) 

 No primórdio, o conceito utilizado pelas Escolas de Saúde era essencialmente 

biomédico e cartesiano, definindo esse modelo como o constituinte de uma educação 

tradicional. Muito já foi modificado, no entanto ainda há modelos que persistem nessa 

prática. (MORAES e COSTA, 2016) 

 O significado da palavra currículo vindo do latim curriculum, significa percurso, 

trajeto, e é construído numa tentativa de ser um recorte dos saberes produzido pelo 

homem que refletem interesse específico de classes ou grupos dominantes. Nessa ótica, 

na mesma dimensão em que os saberes se modificam, este percurso deve também ser 

modificado. (BRAID, MACHADO e ARANHA, 2012)  

 A formação do profissional de saúde voltada ao conceito biomédico onde 

prevalecia a situação de doença, considerando o ser paciente como um coadjuvante sem 

ação na sua melhora, e o primeiro sujeito acima de qualquer possibilidade de errar. Até 

1846, quando Ignaz Philipp Semmelweiss descobriu a responsabilidade direta da ação 

dos médicos que não lavavam suas mãos nas infecções puerperais e óbitos maternos 

(BARREIROS e FIGUEIREDO, 2012), chegando em 1999, quando foi publicado o 

relatório americano Err is human, que revelava que 98 mil pessoas morriam por anos 

decorrentes de erros da assistência a saúde. (MITCHELL et al., 2016) 

 No Brasil, em 2013, foi publicada a Portaria Nº 529 que tinha como objetivo 

instituir o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), um grande avanço no 

que tange a assistência e um pequeno passo na inclusão do tema na formação 

pedagógica quando em seu artigo 3º, inciso V diz que um dos objetivos do Programa é 

fomentar a inclusão do tema no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área 

da saúde. (BRASIL, 2013a) 
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 A observação com a formação pedagógica já era tema incitado no mundo pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) quando foi lançado o Patient Safety Curriculum 

Guide: Multi-professional Edition, documento que “fornece abordagens educacionais e 

uma variedade de conceitos e métodos de ensino e de avaliação da segurança do 

paciente, numa única publicação” (WHO, 2011) também utilizado no Brasil para a 

adequação do tema aos currículos.  

 A necessidade de incluir o tema segurança do paciente na graduação da área da 

saúde é merecedora de destaque tendo em vista que essa medida pode ser capaz de 

mudar o meio ao seu redor para impulsionar a qualidade da assistência 

consequentemente torna-a cada vez mais segura. (BRASIL, 2014) 

 Aproximando a necessidade da Portaria com a vivência da pesquisadora, onde 

esta vivencia sua atividade laboral dentro de um serviço de emergência de um hospital 

universitário do estado do Rio de Janeiro, local que unifica um contexto inquietante 

relacionado aos riscos associados a prestação da assistência; e estágios curriculares de 

acadêmicos e residentes (de enfermagem e medicina). Destacando também o seu 

trabalho de preceptoria junto a acadêmicos de enfermagem do último período da 

universidade em questão, houve uma inquietação acerca de como ensinar a Segurança 

do Paciente de forma eficaz e inovadora a esse público. 

 Analisando o cenário pode-se evidenciar superlotação e sobrecarga do trabalho 

de toda equipe de saúde, assim como condições inadequadas de internação dos seus 

pacientes. Associado a um movimento interno da Instituição de implementar a meta 6 

do PNSP: Prevenção de Quedas, considerando que quedas e notificações de injúrias por 

quedas são um sério problema entre idosos assim como os danos resultantes como dores 

crônicas, perda da independência e redução na qualidade de vida e nos casos mais 

graves, a morte. Quedas entre adultos de 65 anos ou mais são três vezes mais frequentes 

que nos demais, principalmente quando estão hospitalizados (TARIQ et al, 2013), 

houve uma preocupação na transmissão da importância da temática em estudo e 

buscando uma forma mais eficaz para o auxílio do entendimento dos conceitos em sua 

formação pedagógica e a aplicação dos mesmos na prática. 

 Evidenciado a importância desta temática para estudo e buscando formas de 

ensino que busquem a conscientização e comprometimento dos discentes, futuros 

profissionais de saúde com a Segurança do Paciente, principalmente em um cenário de 

incertezas como em uma emergência, este estudo tem como objeto “estratégia de ensino 

aprendizagem sobre meta 6: prevenção de quedas voltada para formação profissional 
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dos acadêmicos de enfermagem” se propondo a desenvolver uma “Oficina de Ensino na 

Saúde” com a temática Prevenção de Quedas hospitalares. 

 

1. 2 Questão Norteadora 

 

 Quais estratégias de ensino aprendizagem poderão ser utilizadas para o ensino da 

meta 6: Prevenção de Quedas para acadêmicos de Enfermagem de forma prática e 

inovadora? 

 

1.3 Objetivos 

 

 Geral: 

 Desenvolver e validar a “Oficina de Ensino na Saúde para prevenção de quedas 

hospitalares” para acadêmicos de enfermagem. 

 

 Específicos: 

 Traçar o perfil do Risco de Queda dos pacientes atendidos na emergência adulta 

de um hospital universitário do estado do Rio de Janeiro; 

 Desenvolver um vídeo educativo para a “Oficina de Ensino a Saúde na 

Prevenção de Quedas hospitalares”. 

 

1.4 Justificativa e Relevância 

 

 A escolha do tema se justifica pelas inquietações provenientes do processo de 

trabalho executado pela equipe multiprofissional e dos discentes (acadêmicos e 

residentes) na emergência de um Hospital Universitário do estado do Rio de Janeiro no 

que tange a Segurança do Paciente, principalmente relacionado à prevenção de quedas 

em ambiente hospitalar em situação de urgência e emergência. Através da coordenação 

da unidade durante os últimos quatro anos, a pesquisadora pode presenciar diversas 

situações que fragilizam o processo assistencial. 

 Utilizando da literatura para justificar este estudo, pode-se observar que as 

quedas dos doentes internados em serviços hospitalares são o incidente mais reportado 

nessas instituições, preocupando as organizações de saúde, pelos custos de intervenções 

adicionais, aumento do tempo médio de internação e processos jurídicos entre os 
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pacientes e familiares e as instituições/profissionais de saúde (CUMMING, 

SHERRINGTON e LORD, 2008; HEALEY e SCOBIE, 2007; PERELL, NELSON e 

GOLDMAN, 2001, HENDRICH et al., 2003).  

 É estimado que em 2002 tenha morrido, em todo o mundo, 391.000 pessoas 

devido a esse evento. Estes números fazem das quedas a segunda maior causa de morte 

por acidentes involuntários, imediatamente a seguir aos acidentes de viação (ABREU, 

2012). No que tange as quedas hospitalares, um estudo aponta que ocorrem de 2,9 a 13 

quedas a cada 1000 dias de internação por leito de hospital (MORSE, 2009 apud 

OLIVER et al., 2004). Outro estudo contabiliza estatisticamente que as quedas ocorrem 

na faixa de 2 a 15% nos pacientes hospitalizados, e que mais de um quarto destas 

resultam em lesões físicas (ALMEIDA, 2010). Sendo em uma análise realizada em 

boletins de ocorrência sobre quedas hospitalares constatou que 55% se referiam à queda 

do leito e 38.8% da própria altura (INOUE et al, 2011). 

 Ainda justificando o estudo, este possibilitará a análise do conhecimento e 

capacitação dos discentes no âmbito da prevenção de quedas hospitalares para que se 

busquem estratégias a fim de sanar os problemas encontrados, trazendo benefícios ao 

ensino, à assistência ao paciente e a instituição, por discutirmos questões que irão 

subsidiar a formação da equipe de enfermagem assim como uma adequação do processo 

de trabalho para melhor atender o PNSP. 

 Este também é justificado pela obrigatoriedade de atender a uma legislação 

vigente que preconiza o ensino da temática segurança do paciente nas graduações de 

saúde e responde a uma demanda suscitada pelo Guia da OMS acerca da inclusão do 

Ensino da Segurança do Paciente a acadêmicos, e também como forma de 

instrumentalizar docentes com estratégias de ensino colaborativas a aquisição desse 

conhecimento específico. (BRASIL, 2013; WHO, 2011) 

 A relevância se dá pela necessidade de desenvolvimento de estratégias para a 

segurança do paciente, que dependem do conhecimento e do cumprimento das normas 

que regulamentam os estabelecimentos de saúde, condição primordial para o 

desenvolvimento de planos locais que estimulem a utilização rotineira de protocolos e 

diretrizes clínicas (BRASIL, 2014); e por tornar vigente uma meta que influencia 

diretamente no processo de segurança do paciente. 

 Além de fomentar estudos que busquem experiências em torno de aplicação de 

diversas metodologias de ensino, podendo ser replicadas ou modificadas para outros 

fins. Este ainda tem como propósito responder a alguns objetivos lançados no Guia 



16 
 

Curricular de Segurança do Paciente, sendo eles “preparar os alunos da área de saúde 

para a prática segura no local de trabalho e intensificar a presença da segurança do 

paciente como tema a ser abordado ao longo de toda a formação  profissional”.(WHO, 

2011) 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada na pesquisa foi a Metodologia da Problematização 

baseada em Berbel (1998) que tem como referência o Método de Arco, de Charles 

Marguerez modificado por Bordenave e Pereira (1989). Devido a isso a organização da 

referida dissertação será apresentada em um formato não tradicional, obedecendo as 

cinco etapas do Arco de Marguerez.  

 Berbel (1998) propôs a Metodologia da Problematização como metodologia de 

ensino, de estudo e de trabalho que os temas estejam relacionados com a vida em 

sociedade como uma alternativa metodológica apropriada para o Ensino Superior. 

 A metodologia da Problematização baseada no Arco se baseia na Realidade 

vivida passando por cinco etapas: observação da realidade, ponto-chaves, teorização, 

hipóteses de solução e aplicação na prática. 

 

 

Figura 1: Arco de Marguerez (BORDENAVE e PEREIRA, 1989) 

 

 Para uma melhor compreensão de cada etapa, serão apresentadas as 

metodologias e resultados encontrados para cada uma de forma subsequente, não no 

formato tradicional em que se organiza uma dissertação de mestrado. 

 

2.1 Realidade 

 

Como exposto no Capítulo 1, o problema de pesquisa é a realidade vivenciada 

pela pesquisadora: Um hospital Universitário (para transposição da observação, 
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utilizaremos um microambiente do todo, o serviço de emergência) que recebe 

acadêmicos de enfermagem, e o ensino da Meta 6: Prevenção de Quedas, mesmo em um 

ambiente caótico. 

  

2.1.1 Cenário do Estudo 

 

 O estudo ocorrerá no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), hospital 

pertencente à Universidade Federal Fluminense, sobre a autarquia do Ministério da 

Educação. Localizado no Município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, está inserido 

na Região Metropolitana II, atendendo aos municípios de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, 

São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. É classificado pela hierarquia do Sistema Único 

de Saúde (SUS) como um Hospital terciário e quaternário em nível de complexidade. 

Por sua área de abrangência, estima-se que a população atendida seja de mais de dois 

milhões de habitantes. (HUAP, 2017) 

 O serviço de emergência foi eleito como “microambiente” do estudo pela sua 

complexidade. A emergência do HUAP é dita referenciada, ou seja, quando segue o 

conceito de hierarquização de referência e contrareferência, preconizado pelo SUS, 

desde 2007. Isto significa que o paciente não poderá chegar por meios próprios à 

emergência, o mesmo deverá ter seu primeiro atendimento em uma emergência próxima 

de sua moradia e em caso de necessidade de intervenção de alta complexidade, ele será 

transferido ao HUAP. (op. citi, 2017) 

 No entanto, atualmente, a emergência do HUAP, atende as demandas 

emergenciais de pacientes provenientes dos ambulatórios da própria instituição, em 

decorrência de descompensações hemodinâmicas no momento da consulta e 

principalmente, pacientes já atendidos neste hospital universitário que realizam 

tratamento e por acaso tenham alguma questão de urgência baseado em orientações 

médicas dadas a eles. 

 Esta emergência conta com 17 leitos oficiais de internação (número que consta 

no sistema do Núcleo de Regulação e Internação – NIR do hospital), sendo 10 no setor 

de internação conhecido como Box e 7 na hipodermia. Extraoficialmente, há pacientes 

que permanecem internados no corredor do setor de hipodermia, tendo chegado a ter 25 

pacientes internados nesta área, não diferindo da realidade de superlotação de outras 

emergências brasileiras. 
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2.2 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 Este estudo foi autorizado pelo comitê de ética e pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde sob o CAAE: 85418618.4.0000.5243, aprovado no Parecer consubstanciado nº 

2.680.351. Aos que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, foi oferecido o 

Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apendice A, B e C), elucidando 

todos os aspectos da pesquisa, explicitando a total garantia de anonimato de seus dados 

e identidade e a sua livre vontade de abandonar o estudo a qualquer momento caso 

assim desejar.  

 Os riscos possíveis associados a esse estudo poderão ser desconforto no 

momento da entrevista, e sentir-se constrangido frente às perguntas realizadas podendo 

ser encerrada conforme desejo do participante; além disso, haverá coleta de dados 

pessoais com risco de “vazamento” dessas informações, no entanto esses dados serão 

manipulados apenas pela pesquisadora principal, sendo armazenado em computador 

pessoal resguardado por senha. Esclarecemos que a participação do participante no 

estudo é voluntária e, portanto este não é obrigado a fornecer as informações e/ou 

colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. Caso decida não participar do 

estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, 

nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

 Como benefícios aos pacientes, este trabalho é de extrema importância para o 

aumento da qualidade da assistência, aos profissionais, essa pesquisa dará subsídios ao 

desenvolvimento de uma prática assistencial responsável conforme preceitos éticos e 

legais que regem cada categoria, e aos discentes será mais uma ferramenta para sua 

formação pedagógica. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONSTRUÇÃO DO ARCO DE MARGUEREZ 

 

3.1 Etapa: Observação da Realidade 

 

 Esta etapa é descrita como uma observação da realidade social, concreta, a partir 

de um tema, onde a pesquisadora registra sistematicamente o que percebe sobre a 

parcela da realidade em que o tema é vivido. (BERBEL, 1998) 

 Não haveria pesquisa sem que o tema fosse corroborado como um problema de 

forma científica. Havia uma percepção empírica de que Quedas era um problema 

potencial para segurança do paciente no serviço de Emergência, e que os discentes a 

vivenciavam cotidianamente, mas não havia dados que comprovassem tal hipótese. 

 A observação da realidade foi a etapa que buscou confirmar a presença desse 

tema como problema na realidade assistida. 

 

3.1.1 Metodologia da Observação da Realidade 

 

 3.1.1.1 Análise observacional 

 

 Para execução desta etapa, optou-se por realizar a análise observacional da 

dinâmica do setor pela pesquisadora, já que esta realiza a maior parte do trabalho 

pessoalmente, enfatizando a importância dela mesmo ter a experiência direta com a 

situação de estudo (GIL, 2007). 

“A observação é uma técnica de coleta de dados para  conseguir 

informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 

também examinar os fatos ou fenômenos que deseja estudar.” 

(MARKONI e LAKATOS, 2007, p.88) 

 A postura que foi adotada pela pesquisadora foi de observadora não participante 

a fim de não influenciar nas fases posteriores da pesquisa, utilizando para a apreensão 

dos dados observados, um diário de observação com um roteiro pré- estabelecido de 

fatores ambientais e de processo de trabalho que fragilizem a execução da Meta 6 

(Apêndice D) segundo Miake-Lye et al. (2013).  
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 A análise foi realizada por cinco dias não consecutivos, dando a possibilidade de 

que a observação fosse realizada em diferentes contextos (no que tange a equipe de 

saúde e os discentes que estavam no setor; e em relação aos pacientes internados – 

podem-se observar diversos paciente e seus comportamentos frente à internação). A 

observação se deu até que os fatores observados fossem visualizados de forma repetida 

por mais de dois dias sem que houvesse novos indícios que alimentassem a pesquisa.  

 A observação foi feita nos dias três (03), cinco (05), 16, 17 e 20 de julho de 

2018, o turno da observação escolhido foi o diurno, tendo em vista a maior circulação 

de discentes, profissionais e pacientes neste horário, sendo de seis a oito horas de 

análise.  

 Com o compromisso à segurança dos pacientes, a pesquisadora interferiu apenas 

nas situações em que houvesse risco iminente aos pacientes de acidente por queda. As 

interferências estarão descritas na Etapa “Ponto-chave” assim como os dados 

compilados e descritos discutindo os itens que fragilizam ou coloquem os pacientes em 

risco. 

  

 3.1.1.2 Perfil de Risco de Queda dos pacientes internados no serviço de 

emergência. 

 

Também para a observação da realidade fez-se necessário conhecer o perfil de 

risco de quedas dos pacientes que estavam internados no serviço, para que o ambiente 

fosse caracterizado de forma completa. 

Este momento visou traçar o perfil de risco de quedas dos pacientes. Os 

participantes que foram incluídos foram pacientes atendidos na emergência deste 

Hospital Universitário, que concordaram com os termos do estudo ou que tivessem 

responsável legal para concordar por eles, caso não pudessem responder por si. 

Atendidos no período de Julho e Agosto de 2018, que tivessem mais de um dia de 

internação na unidade. O critério de exclusão foi: pacientes que foram atendidos e 

liberados após realização do procedimento (medicação ou exame), que permaneceram 

por menos de 24 horas no setor, ou que vieram a óbito nesse período.  

 Um critério de exclusão que não havia sido determinado previamente, mas que 

foi visualizado como necessidade no momento da realização da coleta de dados foi que 

pacientes com idade igual ou superior a 65 anos que não estivessem acompanhados por 

familiar no momento da coleta, mesmo que estivessem com sua cognição preservada 
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não fizeram parte da pesquisa, devido à desconfiança demonstrada por familiares acerca 

da assinatura do TCLE por esses idosos. 

 Neste Momento foi realizada a aplicação da Morse Fall Scale (Anexo A) 

traduzida e adaptada para língua portuguesa (URBANETTO et al., 2013) nos pacientes 

internados na unidade de emergência adulta. 

 A fim de definir o número da amostra a ser analisada, levantou-se o número de 

internações realizadas no período de janeiro a junho de 2018 através do programa MV 

2000® utilizado pela instituição para administrar atendimento e internações 

hospitalares, na emergência deste nosocômio. Sendo eles: 117 (janeiro), 93 (fevereiro), 

110 (março), 88 (abril), 70 (maio) e 124 (junho). Tendo uma média de 100 

internações/mês. Utilizando o programa EPIInfo®, na opção StatCalc para definição de 

tamanho da amostra para inquérito à população com amostragem aleatória, optando se 

por uma frequência esperada de 50%, limite de confiança de 5%, estabelecendo um 

nível de confiança de 95%, definiu-se um número de amostra de 79 participantes da 

pesquisa. 

 O período de coleta de dados ocorreu até que fosse alcançado o número de 

participantes definido anteriormente, acontecendo em um total de 13 dias nos meses de 

julho e Agosto de 2018. O preenchimento da escala foi realizado por um enfermeiro 

recém-graduado, que conhecia o setor por ter desenvolvido quatro meses de estágio 

curricular na unidade no primeiro semestre de 2018, sendo previamente instruído acerca 

da abordagem ao paciente e acompanhante, preenchimento da escala e fatores a serem 

perguntados.  

 A pesquisadora realizou dois dias de coleta junto com o coletor (total de 12 

escalas) e os demais dias foram realizados por ele individualmente. Houve a 

necessidade de uma terceira pessoa para a coleta desses dados tendo em vista que a 

pesquisadora desenvolve suas atividades profissionais na unidade havendo dificuldade 

de realizar esta coleta sem que fosse abordada para outros fins.  

 Será realizado tratamento estatístico a fim de buscar relações significativas dos 

riscos que esses dados apresentam e posterior levantamento do ponto-chaves para 

segunda etapa do Arco de Marguerez. 
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3.1.2 Descrição da Observação da realidade 

 

A análise observacional realizada pela pesquisadora durante cinco dias não 

consecutivos. No diário de observação com itens predeterminados que deveriam ser 

observados em relação ao ambiente e aos profissionais, residentes e acadêmicos 

constavam em relação a lotação - o número de pacientes internados na hipodermia, Box 

e corredor/varanda, número de enfermeiros em cada ambiente, técnicos de enfermagem, 

médicos, residentes e acadêmicos (medicina e enfermagem); em relação ao ambiente 

(superfície do chão, objetos, iluminação, mobiliário) e em relação ao comportamento 

(ação dos profissionais que aumentaram o risco de queda dos pacientes). 

 Os dados coletados durante os cinco dias não tiveram grande variação em 

relação ao número de profissionais, permanecendo em torno de dois a três enfermeiros 

(pelo menos um na hipodermia e um no Box), dois a três médicos, um a dois residentes 

de medicina (dias com dois médicos havia dois residentes, três médicos, um residente, a 

fim de manter a equipe equilibrada), não havia acadêmicos de medicina no período da 

observação. O número de acadêmicos de enfermagem foi o quantitativo que mais 

oscilou, tendo dois dias com 9 acadêmicos e três dias com três acadêmicos). Esses 

dados podem ser observados na Figura 2. 
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Figura 2: Quantitativo de Profissionais, Residentes, Estudantes e Pacientes do Momento 1. Niteroi, 2018 

 

 Em relação ao número de pacientes, houve oscilação considerável no número de 

internação de pacientes no ambiente corredor, o que possibilitou a observação de 

diferentes rotinas da equipe em relação à lotação. No primeiro dia havia cinco pacientes, 

no segundo 06, no terceiro 09, quarto 22 pacientes e no último, 16. No Box tiveram três 
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dias com 10 pacientes internados (que é o número de leitos ofertados neste setor), um 

dia com 11 pacientes (havia um leito extra), e um dia com nove pacientes. A hipodermia 

esteve com seis pacientes internados todos os dias (número de leitos ofertados neste 

ambiente). 

 Considerando o Box como uma unidade de internação semi-intensiva ou 

intermediária onde os pacientes apresentam maior complexidade e necessidade de 

recursos terapêuticos mais invasivos, com menor circulação de paciente. Os fatores do 

ambiente são melhores controlados e organizados. A hipodermia tem uma dinâmica de 

funcionamento mais conturbada por manter pacientes internados atendendo aos que 

estão dentro e na varanda e ainda realizar os atendimentos de emergência que não 

necessitem de internação (medicação e coleta de exames laboratoriais, com posterior 

alta). 

 Na observação do ambiente houve repetição em todos os dias do cenário. Em 

relação à superfície e objetos no chão, puderam ser visualizados momentos em que 

houve sujidade no chão, principalmente pacotes de gaze e material utilizado na 

assistência ao paciente, que se constituiu fator de risco. No banheiro, principalmente no 

horário da manhã, o chão permanecia molhado por muito tempo devido ao banho dos 

pacientes nesse horário, além de não haver piso antiderrapante. 

 Havia uma lâmpada queimada no Box e na hipodermia que tornava o ambiente 

mais escuro, durante o dia não causava impacto no trânsito dos pacientes, no entanto, 

como não houve avaliação no período da noite, não há como concluir se essas lâmpadas 

apagadas são fatores de risco de queda em algum turno (no segundo dia de observação a 

lâmpada já havia sido trocada). 

 Os mobiliários pertencentes aos setores da emergência são leitos, macas, 

hampers, mesas de mayo, carrinhos de banho e curativo, cadeiras dos acompanhantes, 

cadeiras de roda e escadinhas. No Box os leitos estão dispostos lado a lado e respeita a 

distância normatizada pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 50 (BRASIL, 

2002), dessa forma o mobiliário da unidade do paciente fica disponibilizado fora do 

trajeto onde ele pode deambular. Na hipodermia apesar da disposição dos leitos também 

serem lado a lado não há o espaço preconizado, assim o paciente pode sofrer tropeções 

na tentativa de sair da sua unidade. 

 A varanda se caracteriza como um fator de risco desde o momento em que 

mantêm pacientes por faltas de vagas, mas não é uma área destinada a esse fim. Outro 

fator é o fato de serem mantidas macas, que apesar de haver grades só restringe o 
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paciente da altura do tórax a coxa, deixando espaços descobertos por onde os pacientes, 

principalmente os com distúrbios cognitivos, possam tentar sair.  

 Apesar do esforço da equipe de enfermagem em manter a varanda bem 

organizada, há fatores inerente à vontade da equipe como a superlotação, a falta de 

macas, os pacientes que permanecem nas cadeiras de rodas e nas cadeiras de espera.  

 No período de observação a situação mais recorrente e que mais chamou a 

atenção foram as macas com grades abaixadas e a resistência dos pacientes em deixar 

que as elevassem, por mais que o profissional orientasse e tentasse mantê-las desta 

forma. Este foi o único momento que a pesquisadora interferiu no cenário com a 

tentativa de auxiliar na prevenção da queda, orientando paciente e acompanhante sobre 

a importância desse cuidado e quanto ao paciente também participar da sua própria 

segurança. 

 No tocante as ações dos profissionais que pudessem colocar o paciente em risco, 

não foram observadas atos propriamente ditos. Observou-se que pelo cenário já ser uma 

constante no cotidiano, os profissionais já estão “insensíveis” aos riscos do meio, não 

sendo comum a todos a preocupação com a organização do ambiente e elevação das 

grades. 

Em uma revisão sistemática, Oliveira et. al, (2014), analisou publicações em 

relação aos fatores de quedas hospitalares relacionando especificamente o público 

idoso. Os fatores de risco ambientais mais prevalentes achados por eles incluíram 

superfícies irregulares, pisos escorregadios/molhados e objetos/tapetes nas áreas de 

circulação. Oliveira et al. (2014) também buscou os locais com maior ocorrência de 

quedas, mas seus dados foram divergentes. Na análise observacional aqui realizada 

podemos frisar que o piso do banheiro molhado e os mobiliários que se encontram na 

circulação se caracterizam com um fator ambiental para risco de queda. 

 Correa et al. (2012) analisou os fatores ambientais que influenciaram 

diretamente na quedas de pacientes tendo como resultados mais frequentes, presença de 

obstáculos,  (5,0%) ou falta de apoio (5,0%). Em Victor et al. (2017) foi verificado 

também o piso molhado/escorregadio participando de 14,3%  e as quedas não assistidas, 

como fator de risco do processo de trabalho (55,7%) casos. Além de esses autores 

corroborarem com as observações realizadas no serviço de emergência, ainda alerta 

sobre as quedas não assistidas, fator que constitui risco na emergência do HUAP, 

principalmente na varanda/corredor, onde não há supervisão direta da equipe de 

enfermagem. 
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 Os fatores ambientais são citados nas literaturas como aspecto importante na 

prevenção de quedas, no entanto há uma dificuldade em correlacioná-los com a queda 

em si pela escassez de estudos que dissertem sobre o tema e elenquem intervenções a 

serem realizadas para neutralizar esses riscos. 

 Já a aplicação da Escala de Risco de Morse nos pacientes internados no serviço 

de emergência do HUAP visou conhecer o perfil de risco de quedas deste público. A 

preocupação com este evento adverso se pautava em um conhecimento empírico de que 

aqueles pacientes estavam em risco, mas sem dados concretos. A fim de ensinar Quedas 

e sua prevenção para acadêmicos, visualizou-se a necessidade de conhecer as 

particularidades dos pacientes e do ambiente, para justificar a temática. 

 A escala foi aplicada nos três setores que atendem a emergência adulta do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, BOX, Hipodermia e Varanda/corredor, para 

traçar esse perfil e realizar um comparativo, principalmente para futuras intervenções 

para sanar os problemas. 

 Foram coletados dados de 79 pacientes, aplicando a Escala de Risco de Quedas 

de Morse traduzida e validada no Brasil por Urbanetto et al. (2013) Essa escala se 

mostrou um instrumento de fácil aplicação, autoexplicativa, que abrange perguntas para 

determinar os diversos fatores de risco individuais. Ao longo da coleta ela revelou um 

conhecimento mais profundo sobre estes pacientes que as equipes ignoravam. 

 Dos entrevistados, 41 eram homens e 38 mulheres, apresentando um equilíbrio 

desta proporção nos três setores conforme mostrado na Tabela 1. A amostra foi 

aleatória, sem controle para se chegar ao número de entrevistados nos setores, este 

dependia exclusivamente do número de pacientes internados, ainda não entrevistados 

nestes ambientes. 

 

Tabela 1: Frequência absoluta dos pacientes entrevistados com a escala de Morse. 

Niterói, 2018 

                            Setor 

Sexo 

 

BOX 

 

Hipodermia 

 

Corredor 

 

TOTAL 

Masculino 17 11 13 41 

Feminino 16 13 9 38 

TOTAL 33 24 22 79 

 



27 
 

 Em relação às idades dos pacientes, o paciente mais jovem tinha 18 anos e o 

mais idoso, 92 anos. A média das idades foi 61,64 anos com um desvio padrão de 16, 42 

anos. A faixa etária onde o maior número de pacientes se enquadrava foi de 56 a 65 

anos (24 pacientes) (Quadro 1), sendo que 55 pacientes entrevistados estão acima dos 

56 anos e 46 são idosos de acordo com o Estatuto do Idoso -com mais de 60 anos 

(BRASIL, 2003). Diversos estudos apontam a idade maior que 60 anos como um fator 

de risco de quedas (BITTENCOURT et al., 2017; REMOR; CRUZ, 2014; SILVA et al., 

2016) 

 

Quadro 1: Frequência absoluta por faixa etária dos pacientes entrevistados. Niterói, 

2018. 

 

IDADE N 

18 – 25 3 

26 – 35 1 

36 – 45 9 

46 – 55 11 

56 – 65 24 

66 – 75 13 

76 – 85 12 

 

 

 O resultado da Escala aplicada foi coerente com o que era esperado tendo em 

vista as características dos pacientes internados. 63,29% tinham alto risco para quedas, 

27,85%, risco moderado e apenas 8,86% risco baixo. Na análise da distribuição destes 

riscos de acordo com o gênero, foi achada maior prevalência de pacientes com alto risco 

de quedas no sexo masculino (68,29%), sendo esse grupo também o com maior 

prevalência de baixo risco de queda (9,76%). As mulheres tiveram como maior 

resultado o risco moderado quando comparadas aos homens, conforme exposto na 

Figura 3. 

 Os estudos não são consensuais sobre a influência do sexo para eventos com 

quedas, alguns referem que não há dependência (BITTENCOURT et al., 2017; PASA et 

al., 2017; REMOR; CRUZ, 2014), e outros deles concluíram que o sexo feminino se 

constitui como gênero de maior risco (MALLMANN, 2012). 
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Figura 3: Distribuição do risco de quedas dos pacientes femininos e masculinos. Niterói, 2018 

 

 Para uma melhor visualização dos riscos de acordo com o setor, tendo em vista 

que cada um deles tem particularidades e fatores ambientais que já predispõem o 

evento, os resultados dos riscos foram categorizados por ambiente. Conforme podem ser 

visualizados na Figura 4, todos os setores tem grande prevalência de paciente com alto 

risco de quedas, no entanto a maior porcentagem se encontra no corredor onde 68,18% 

destes pacientes têm fatores endógenos que propiciam este risco. Tendo em vista a 

singularidade desta unidade, não foram encontrados estudos com dados a serem 

comparados com estes. Brandão, Brito e Barros (2018), mapearam um serviço de 

emergência de um hospital de ensino a fim de determinar quais riscos estavam 

submetidos seus pacientes, risco de quedas apareceu como risco em 26,9% dos 

pacientes. No entanto este estudo não esmiúça os fatores que resultaram nesses dados. 

 O corredor é um local onde os pacientes se encontram sem supervisão direta das 

equipes, principalmente a de enfermagem. Estes pacientes estão internados em macas 

não destinadas a internação e não estão restritos ao leito. Uma dominância tão alta de 

paciente com risco alto de quedas nesse ambiente é um dado alarmante que requer 

medidas emergenciais para evitar que esse evento se concretize. 

 

Feminino Masculino 

68,29% 21,95% 

9,76% 7,89% 

34,21% 57,9% 
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Figura 4: Gráfico de distribuição do Risco de Queda dos pacientes entrevistados por Setor. Niterói, 2018 

 

 Pode-se observar que os fatores de risco que mais predominaram nos resultados 

da Morse Fall Scale foi uso de terapia intravenosa (84,81%), paciente com mais de um 

diagnóstico (83,55%), história de queda, marcha fraca e superestima capacidade de 

andar/esquece limitações (36,71%) conforme mostrado no Quadro 2, corroborando com 

resultados de outro estudo (BITTENCOURT et al., 2017). 

 Estudos que utilizaram Escala de Morse também encontraram uso de terapia 

intravenosa e diagnóstico secundário como fatores mais encontrados entre os quesitos 

contidos nela, destacando a relação destes dois itens ao uso de grande quantidade de 

medicações (PASA et al., 2017). 

 Quando somados as pontuações do item marcha fraca a marcha comprometida, 

evidencia-se que 55,70% tem alguma alteração na deambulação. Silva et al. (2016) e 

Remor e Cruz (2014) afirmam que este dado é relevante para o estabelecimento de risco 

de quedas. 

 Mallmann (2012) frisa a importância da coleta do dado história de quedas no 

último ano, por esse ser fator relevante para prever futuras quedas, com a finalidade de 

prevenir a primeira queda ou quedas repetitivas. Silva et al. (2016), teve como achado 

de seu estudo, 29,6% com história prévia de queda, e Pasa et al.(2017), encontrou 

24,4% com o mesmo fator. Este estudo mostrou um percentual muito maior de quedas 

do que os demais. 

 O fator superestima a capacidade de deambular teve dados diferentes do 

encontrado aqui. Um estudo encontrou menos de 10% de limitação dos pacientes 
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(PASA et al., 2017). Outro estudo encontrou entre os pacientes que caíram uma 

frequência muito maior dos que superestimavam a capacidade de deambular, sendo este 

um fator que deve ser monitorado (REMOR; CRUZ, 2014). 

 

Quadro 2: Frequência relativa dos fatores de risco encontrados no pacientes da 

emergência. Niterói, 2018. 

Fatores de Risco % 

História de Queda 36,71 

Diagnóstico secundário  83,55 

Uso de órtese 8,86 

Apoio no mobiliário 25,32 

Uso de terapia intravenosa 84,81 

Marcha fraca 36,71 

Marcha comprometida 18,99 

Superestima capacidade de andar/ esquece limitações 36,71 

 

 Dado o exposto, os dados apresentados mostram a necessidade de intervenções 

pra prevenir a queda, sendo igualmente importante o ensino dessas intervenções, da 

aplicação da escala como ferramenta importante na Segurança do Paciente. 

 

 

3.2 Etapa: Ponto-chave 

 

 Nesta etapa do Arco de Maguerez, são levantados ponto-chaves da realidade 

observada buscando possíveis causas pra existência do problema. Através de uma 

reflexão buscam-se os determinantes para causas. (BERBEL, 1998) 

 Este é um momento em que a pesquisadora pondera seus pensamentos antes que 

possa teorizar através da literatura tais pensamentos. Aqui também começa a serem 

suscitadas questões que possam ser respondidas nas bases científicas para referidas 

causas, determinantes e ponto-chaves. 

 Os ponto-chaves levantados na realidade descrita anteriormente foram 

organizados e podem ser visualizadas no Quadro 3, sendo divididos em três categorias 
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relacionadas aos fatores ambientais, aos fatores humanos e aos fatores de processo de 

trabalho. 

 

Quadro 3: Ponto-chaves da realidade observada para o Risco de Quedas na 

Emergência. Niterói, 2018 

 

Fatores Ambientais Fatores Humanos Fatores de Processo de 

Trabalho 

Objetos no Chão Comportamento do Paciente Superlotação 

Chão molhado Insensibilidade ao cenário Falta de espaço 

Disposição do Mobiliário 

do setor 

Fatores intrínsecos do 

Paciente 

Não realização da Escala de 

Quedas 

Macas inadequadas a longa 

permanência 

  

 

 Realizando a reflexão das causas que levam a ocorrência dos ponto-chaves 

levantados, podemos ver que elas abrangem circunstâncias multifatoriais como 

educação dos profissionais e discentes envolvidos no ambiente, esclarecimento do 

paciente em relação ao seu autocuidado e o seu papel como agente de sua própria 

segurança, e até políticas públicas nacionais que dificultam o fluxo correto dos 

pacientes pelos serviços de saúde. 

 Alguns determinantes dos ponto-chaves ambientais como chão molhado e 

objetos no chão são pontuais e podem ser trabalhados através de um melhor 

planejamento do serviço, tendo em vista que a causa pra que elas ocorram é a 

impossibilidade da realização da limpeza nos intervalos de higiene dos pacientes e falta 

de atenção dos profissionais que ao realizar procedimentos acabam por deixar 

embalagens no chão. 

 Os determinantes para os fatores humanos são mais complexos, tendo em vista 

em que muitos são intrínsecos, com causas biológicas, e educativas, pelo 

desconhecimento do paciente acerca da questão da sua segurança. 

As causas determinantes dos fatores ambientais estão intrinsecamente 

relacionadas aos fatores de processo de trabalho, pois a disposição incorreta dos 

mobiliários e macas inadequados só acontece devido à superlotação, que por 

consequência é uma realidade não só da emergência do hospital de estudo mas também 
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de muitos outros existentes no território nacional. Também a política reflete-se no fator 

humano: insensibilidade ao cenário, tendo em vista que os profissionais já adaptados a 

uma situação de desorganização não tenham um olhar acerca dos perigos envolvidos no 

contexto para essa segurança. 

 Abordando esses pontos chaves retornamos a questão: como ensinar Quedas aos 

acadêmicos de enfermagem frente a esses problemas reais? 

 - Quais estratégias utilizadas para ensinar segurança do Paciente para as 

graduações de saúde? 

 - Existem documentos que subsidiem o ensino da temática para formação 

pedagógica? 

 - O que diz o Programa Nacional de Segurança do Paciente, a meta 6: Prevenção 

de Quedas e os documentos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares acerca da 

assistência ao paciente de forma segura, para que este conteúdo seja ensinado aos 

acadêmicos? 

 - Existem instrumentos que possam ser utilizados/ensinados aos acadêmicos para 

medir o risco de quedas do paciente? 

 

 

3.3 Etapa: Teorização 

 

A terceira etapa é a da teorização. Esta é a etapa do estudo, da investigação 

propriamente dita. Este item é organizado tecnicamente para buscar as informações que 

necessitam sobre o problema, onde quer que elas se encontrem, dentro de cada ponto-

chave já definido. 

 

3.3.1 Ensino na Saúde 

 

 Em 1970 e 1980 surgiu um movimento no setor da saúde para luta social em 

defesa da saúde, pregando Saúde como direito de cidadania e como parte que integrava 

as lutas contra a ditadura militar. Neste contexto, lançou-se o slogan “saúde é 

democracia” designando saúde no seu sentido mais amplo na busca por condições 

saudáveis de vida em todos os cenários. Esse sentido ampliado resultou na compreensão 

de fatores que condicionavam ou determinavam-na e necessitava da superação entre as 

disparidades entre ações de promoção/prevenção no setor da saúde pública versus as 
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curativas da assistência médicas/hospitalares. Esse quadro foi o responsável pela 

percepção das insuficiências existentes no ensino das profissões da saúde (CECCIM e 

FERLA, 2008). 

 Educar em saúde teria que passar da simples transferência de recursos cognitivos 

e tecnológico àqueles futuros profissionais da saúde a fim de formar pessoas que 

militassem pelo novo conceito social e tecnoassistencial que correspondesse a esse 

projeto de sociedade em que a saúde se relacionasse de forma ampla com a qualidade de 

vida e trabalho. Era importante formar profissionais com habilidades, conhecimentos e 

valores capazes de colocar em funcionamento um sistema de saúde que priorizasse a 

qualidade de vida antes do padrão técnico a ser exercido (op. citi, 2008). 

 Segundo Ceccim e Ferla (2008),  

“A complexidade, diversidade e amplitude da produção da vida 

humana exigem/obrigam à formação de pessoal com qualificação para 

a compreensão e intervenção intersetorial e segundo estratégias de 

promoção da saúde como qualidade da vida (potencialidade conceitual 

de que a saúde seja a produção da vida no coletivo).” 

 Para que esse objetivo pudesse ser alcançado, foi construído o conceito de 

“quadrilátero da formação”, termo que representa “novo arranjo de atores relevantes nas 

definições de estratégias para a educação na saúde” (CECCIM E FEUERWERKER, 

2004). Os quatros pontos a serem desenvolvidos na formação do profissional da saúde 

seriam ensino, atenção, gestão e controle social, para que esse atue de forma a fortalecer 

os princípios do Sistema único de saúde (SUS) (CECCIM e FERLA, 2008). 

 A educação é composta por uma estrutura didáticopedagógica, composto por um 

currículo, uma progressão escola e a avaliação da aquisição do conteúdo, mas também é 

composta das relações de aprendizagem; sendo eles processos cognitivos, processos 

afetivos e processos sociais. O ambiente a ser desenvolvido o processo educacional, seja 

ele na sala de aula ou no ambiente de trabalho em saúde, é um campo rico de construção 

cognitiva – aprendizado formal, e afetiva – desenvolvimento, por viverem experiências 

éticas e estéticas que atualizam a experiência cotidiana, seja pela repetição dos atos 

vividos, seja pela aquisição de novas percepções e experiências intensivas. (op. citi., 

2008) 

 Atualmente, a rediscussão dos processos de ensino aprendizagem é imperioso na 

formação para o trabalho a saúde devido as profundas modificações que ocorreram no 

mundo contemporâneo como  
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“- a velocidade das transformações nas sociedades laicas e plurais 

contemporâneas, em um contexto em que a produção de conhecimento 

é extremamente veloz, tornando ainda mais provisórias as verdades 

construídas no saber-fazer científico; 

- a perspectiva vigente, quase marca desse tempo, de colocar em 

xeque os valores até então considerados intocáveis, o que impõe uma 

profunda (e necessária) reflexão sobre a inserção do profissional de 

saúde nesse novo contexto; 

- a inequívoca influência dos meios de comunicação na 

construção/formatação do homem/ profissional nesses primórdios do 

século XXI, marcada por um genuíno bombardeio de imagens, as 

quais embotam as possibilidades de reflexão sobre a vida, a inserção 

no mundo e a própria práxis; 

- a configuração de uma nova modalidade de organização do espaço-

tempo social, as sociedades de controle, o que torna imperiosa a 

adoção de uma postura crítica sobre a inscrição do sujeito no mundo 

— aqui incluído o trabalho — caracterizando um verdadeiro ato de 

resistência” (MITRE et al., 2008) 

 

 

3.3.2 Revisão Integrativa - Estratégias de Ensino de Segurança do Paciente nas 

graduações de Saúde - Uma Revisão Integrativa  

 

 Esta revisão integrativa teve como objetivo buscar na literatura estudos que 

abordem a inserção do tema Segurança do Paciente nos currículos de graduação no 

contexto nacional e internacional, a fim de se ter um panorama sobre as diversas 

abordagens acerca do ensino, não só de Prevenção de Quedas, mas da temática de uma 

forma mais abrangente. 

 Esta revisão foi realizada em outubro de 2018 e apresentou as cinco fases que 

devem estar contidas em um estudo destes moldes, sendo elas: elaboração da pergunta 

norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos e 

discussão dos resultados.  

 Obedecendo a primeira fase, definiu-se como questão norteadora: Na graduação, 

como vem sendo abordado o tema Segurança do paciente, junto a estudantes dos cursos 

de ciências da saúde segundo evidências da literatura científica dos últimos cinco anos? 
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A questão de pesquisa foi formulada de acordo com a estratégia PICo onde P é a 

população (estudantes); I (Segurança do paciente); e Co (graduação- espaço que 

queremos pesquisar).  

 Para realização das buscas na literatura estipulou-se que seriam analisados 

artigos que estivessem nos idiomas português, inglês e espanhol. Com recorte temporal 

dos últimos cinco anos (2014 – um ano após a publicação da portaria brasileira que 

institui a segurança do paciente como temática dos cursos de saúde). Também foram 

incluídos no estudo somente artigos que apresentavam como assunto de discussão 

segurança do paciente para estudantes no momento de suas graduações, os que 

respondessem a questão norteadora em seu título e resumo. Foram excluídos estudos 

que não apresentavam resumo disponível ou/e o texto completo na base de dados, 

monografias e revisões de literatura. Artigos repetidos entraram na pesquisa apenas uma 

vez. 

 As bases de dados utilizadas para pesquisa foram a Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e a Base de Dados em Enfermagem (BDEnf), utilizando 

como descritores de acordo com o Decs: Estudantes; estudantes de ciências da saúde; 

estudantes de enfermagem; estudantes de medicina; estudantes de farmácia; 

Segurança do Paciente; Educação de graduação em medicina; programas de 

graduação em enfermagem, utilizando na horizontal o operador booleano OR e na 

vertical AND, conforme Figura 5.  

 

 

 

PICO 

P 

I 

Co 

Educação de graduação em medicina; programas de graduação 

em enfermagem 

 

Estudantes; estudantes de ciências da saúde; estudantes de 

enfermagem; estudantes de medicina; estudantes de farmácia 

Segurança do Paciente 
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Figura 5: Organograma de representação da Estratégia PICo. Niterói, 2018 

 

 Através da busca nas bases de dados seguindo os critérios descritos na 

metodologia foram encontrados 37 artigos no total. Publicados entre 2014 e 2018 foram 

21 artigos, no entanto três não continham resumo disponível para análise sendo 

excluídos. Dos 18 artigos, 16 foram analisados por ter disponível a pesquisa completa 

para apreciação.  

 Após leitura dos títulos e resumos, tivemos uma (01) exclusão por se tratar de 

revisão sistemática e sete por não estarem em consonância com a temática do estudo. 

Esta revisão contou com 08 artigos completos para análise. O esquema das buscas está 

retratado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema de buscas dos artigos a serem analisados no estudo. Niterói, 2018. 

 

 Para a análise dos artigos utilizou-se a análise temática com a finalidade de 

agrupar as similaridades existentes nas pesquisas buscando realizar uma construção de 

temáticas, que são exclusivas e representam o conjunto de resultados do objeto de 

investigação. As metodologias descritas e os resultados das pesquisas foram o foco da 

análise dos artigos onde foram categorizados em: abordagem da segurança do paciente, 

estratégia de ensino, público alvo, métodos de avaliação do aprendizado (assessment), 

métodos de avaliação do conteúdo (evaluation). Elaboraram-se sínteses qualitativas das 

pesquisas relacionadas ao tema específico para melhor compreensão dos resultados 

buscando uma reflexão das pesquisas a serem realizadas. 

 

3.3.2.1 Resultados e Discussão 

 

Assuntos 
consonantes a 

questão de 

pesquisa 

Texto 
Completo 

Resumo 

disponível 
P 

I 

Co 

37 

Artigos 

18 

Artigos 

21 

Artigos 

 
16 

Artigos 

08 

Artigos 

2014-2018 

 

Resultado 
Da Pesquisa 
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 Para uma melhor visualização dos artigos analisados os mesmos foram 

organizados no Quadro 3 através dos autores, títulos, objetivos, países e ano de 

publicação. 

 Dos oito artigos selecionados, seis foram publicados nos Estados Unidos, um na 

Austrália e um no Reino Unido. A maioria foi publicado em 2017 (quatro), dois em 

2014 e um em 2015 e 2016.  

 

Quadro 3: Artigos escolhidos para elaboração da revisão integrativa. Niterói, 2018 

AUTORES TITULO OBJETIVO PAIS ANO 

Beckett KD, Ersin 

OH, Chen Y. 

Assesment of Student 

Performance and perceptions 

of learning in a medication use 

evaluation project. 

Descrever e avaliar a percepção 

e performance no time projeto 

na avaliação do uso de 

medicação. 

USA 2014 

Hardisty I, Scott L, 

Chandler S, Person 

P, Powell S. 

Interprofessional learning for 

medication safety. 

Abordar as desigualdades nas 

provisões da educação em torno 

da terpêutica medicamentosa. 

Reino 

Unido 

2014 

Walpola RL, Fois 

RA, McLanchean 

AJ, Chen TF. 

Evaluating the effectiveness of 

a peerled education 

intervention to improve the 

patient safety attitudes of 

junior pharmacy students: a 

cross-sectional study using a 

latent growth curve modeling 

approach 

Avaliar a efetividade da 

educação da segurança do 

paciente liderada por pares para 

estudantes do início do curso de 

farmácia. 

Austrália 2015 

Masters K. Integrating quality and safety 

education into clinical nursing 

education through a dedicated 

education unit. 

Implementar uma estratégia 

baseada em evidência para 

melhorar o conhecimento de 

estudantes sobre qualidade e 

segurança. 

USA 2016 

Beckett RD, 

Etheredge K, 

DeLellis T. 

A team case-based 

examination and Its impact on 

student performance in a 

patient safety and informatics 

course. 

Descrever o redeliamento do 

plano de avaliação da segurança 

do paciente e do curso de 

informática; avaliar a 

performance e percepção de 

estudantes de farmácia. 

USA 2017 

Roney L, Sumpio C, 

Beauvais AM, 

O’shea ER. 

Discribing clinical faculty 

experiences with patient safety 

and quality care in acute care 

settings: a mixed methods 

study 

Descrever a experiência do 

bacharelado de enfermagem 

relative a segurança do paciente 

e “near miss” de um hospital 

USA 2017 

Steinhardt SJ, Clark Active-learning strategies for Implementar estratégias ativas USA 2017 
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JE, Kelly WN, Hell 

AM. 

legal topics and substance 

abuse in a pharmacy 

curriculum 

de ensino para engajar 

estudantes em aprender, aplicar 

e ensinar substâncias legais e de 

uso abusivo 

Trinkley KE, Matre 

ETV, Muller SW, 

Page II RL, Naw K. 

Perceived benefit of teaching 

patient safety to pharmacy 

student by integrating 

classroom teaching with 

introductory (IPPE) visit. 

Avaliar os benefícios da 

integração da educação da 

segurança do paciente dentro do 

currículo de farmácia. 

USA 2017 

 

3.3.2.1.1 Abordagem da Segurança do Paciente 

 

 A segurança do paciente pode abordar diferentes temáticas e serem enquadradas 

em cenários diversificados dentro de uma instituição de saúde ou projeto pedagógico. O 

Guia curricular de Segurança do Paciente da OMS exemplifica diversas formas deste 

conteúdo ser incorporado no ensino, podendo compor disciplinas já existentes ou serem 

uma disciplina autônoma para os anos finais de um currículo tradicional ou integrado 

(WHO, 2011). 

 Dentro dos tópicos do Guia as únicas especificações existentes como orientação 

a serem abordadas juntamente com estudantes de saúde, estão relacionadas ao controle 

de infecção pela determinação “de que a infecção é um problema especifico e que todos 

precisam ser lembrados da importância de cumprir as precauções-padrão”, segurança 

relacionado a procedimentos invasivos tendo em vista que “pacientes que passam por 

cirurgias ou procedimentos invasivos correm mais risco de contrair uma infecção ou de 

receber o tratamento errado” e associado ao uso de medicação “porque erros na 

aplicação de medicação causam uma quantidade significativa de eventos adversos”. 

(WHO, 2011) 

 Os estudos analisados convergiram com a preocupação do Guia Curricular de 

Segurança do Paciente visto que sete deles abordaram como tema de suas estratégias 

educativas associadas a segurança do paciente o uso de medicações em diferentes 

contextos: Beckett et al. (2014), Hardisty et al. (2014), Walpola et al. (2015), Beckett et 

al. (2017), Steinhardt et al. (2017), e Trinkley et al (2017).  

 Masters (2016) e Roney et al. (2017) abordaram a temática de forma mais 

abrangente, mais igualmente aos outros sete estudos estão intimamente relacionados a 

tópicos do Guia: “Aprender com os erros para evitar danos” e “Compreender e 
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gerenciar risco clínico” pois Masters (2016) suscitou o tema de forma global, 

introduzindo estudantes nos ambiente hospitalar pra visualizar a gestão de riscos e a 

questão da segurança; e Roney et al. (2017) trabalhou a questão do evento adversos e 

near miss. 

 A análise relativa ao uso do tema de forma integrada ou individualizada no 

currículo, dá-se ênfase aos estudos de Beckett et al. (2014) que usou uma ferramenta já 

existente para avaliação do uso de medicação incluindo a provocação da consciência da 

segurança do paciente para uma mudança de comportamento. Trinkley et al. (2017) usa 

uma abordagem metodológica já utilizada nos cursos de farmácia pra associar 

conteúdos e práticas relacionadas a segurança. Os demais estudos usaram estratégias 

educativas isoladas através de grupos, palestras ou cursos específicos para abordar a 

questão da Segurança do Paciente na graduação. 

 

3.3.2.1.2 Público Alvo 

 

 Entende-se como agentes envolvidos na segurança do paciente todo profissional 

que interfira diretamente nos cuidados ofertados ao paciente no momento em que este se 

encontre em uma instituição de saúde, compreendendo médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, farmacêuticos dentre outros. Desta forma todos os estudantes da área da 

saúde devem ser envolvidos na atuação em prol de uma assistência segura. O Guia 

Curricular do Segurança do Paciente foi formulado em uma edição multiprofissional e 

no discorrer de sua redação apresenta como todos os tópicos devem ser incorporados 

independentes de categoria profissional. 

 Ficou evidenciado através desta análise temática que os acadêmicos de farmácia 

estão muito mais envolvidos na problemática da Segurança, pois cinco dos artigos 

analisados tiveram suas estratégias direcionadas a eles. (BECKETT; ERSIN; CHEN, 

2014; BECKETT; ETHERIDGE; DELELLIS, 2017; STEINHARDT et al., 2017; 

TRINKLEY et al., 2017; WALPOLA et al., 2015). Dois estudos foram desenvolvidos 

com acadêmicos de enfermagem (MASTERS, 2016; RONEY et al., 2017) e um fez 

uma abordagem multiprofissional com acadêmicos de medicina, farmácia e enfermagem 

(HARDISTY et al., 2014). 

 É importante estimular o desenvolvimento de ações educativas nos diversos 

cursos da área da saúde. Percebe-se a preocupação da faculdade de farmácia com a 

questão da medicação, conforme frisado pelo Guia, por ser seu instrumento de trabalho 
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e um preocupante fator de risco. As graduações de enfermagem estão na busca de um 

olhar de segurança apesar de abordar várias áreas até mesmo pelo vasto cenário em que 

esta categoria desenvolve suas ações. As outras áreas ainda carecem de um olhar para a 

Segurança do Paciente. 

 

 

3.3.2.1.3 Estratégia de Ensino 

 

 As estratégias de ensino que foram utilizadas para levantar o tema da segurança 

do paciente é um importante aliado para o entendimento dos futuros profissionais da 

importância do tema Segurança do Paciente e também na mudança de atitude frente aos 

eventos que interferem na qualidade. 

 Beckett; Ersin; Chen (2014) utilizou como estratégia de ensino o Medication 

Use Evaluation team Project (time planejado para a avaliação do uso de medicação, em 

tradução literal) que tratava-se de um curso focado na segurança do paciente e 

informática farmacêuticas (ferramentas farmacêuticas aliadas para segurança). O curso 

na primeira metade consistia no ensino dos eventos adversos das drogas incluindo 

causas, prevenções, relatos e avaliação. A segunda parte foi focada na informação e 

questões relatadas incluindo uso de pesquisas práticas e comunicação de risco. 

Importante frisar que este curso aconteceu de forma interligada com três módulos de 

farmacoterapia. Outra parte do curso visou a parte didática com palestras e atividades de 

aprendizado incluindo atividades como debates, quiz, audiências, discussões em grupo e 

brainstorming.  

 O curso contou com a participação de 62 alunos que foram divididos em 14 

times de 4 a 5 estudantes cada. Eles foram inseridos em um hospital de 500 leitos e 

elegeram uma droga ou questão farmacêutica para trabalhar a relação com a segurança 

dentro deste ambiente. Inicialmente pesquisaram informações para um melhor 

entendimento do cenário. Cada time teve um mentor (outros membros da faculdade, 

farmacêuticos, residentes e pós graduandos de farmácia). Formulou-se uma questão 

referente à droga e os times tiveram quatro semanas para respondê-la e apresentar o seu 

desfecho. 

 Já Hardisty et. al. (2014) escreveu acerca da experiência da oferta de seminários 

multiprofissionais em 10 hospitais de ensino, atendendo 400 estudantes em quatro 

meses. O seminário usou cinco casos como cenário abrangendo uma variedade de 
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condições patológicas agudas e crônicas; os estudantes foram expostos a prescrição e 

administração de ampla gama de medicações comumente usadas, assim como sua 

associação com alto risco. Cada seminário atendia cerca de 30 estudantes, divididos em 

grupos de 4 a 5 pessoas, composto de estudantes de medicina, enfermagem e farmácia, a 

fim de que as análises ocorressem em torno dos diferentes sítios de atuação destes 

acadêmicos e eles pudessem ver onde cada um poderia contribuir para evitar o erro do 

outro. 

 Em Walpola et al. (2015) foi elaborado um curso introdutório sobre segurança 

do paciente para alunos do primeiro ano de farmácia, este curso abordou 

especificamente os tópico do Guia de Segurança do Paciente da OMS. O programa 

consistiu em 1 hora de palestra seguida de 2 horas de workshop. A palestra introduziu 

os conceitos básicos de segurança do paciente enquanto o workshop contou com alunos 

voluntários do último ano (estes já haviam tido conteúdo de segurança do paciente no 3º 

ano). O workshop contou com a apresentação de um cenário. O papel desempenhado 

pelo par líder foi destacar o número de eventos que resultaram em pacientes 

prejudicados enquanto recebiam cuidados de saúde, ele ficou responsável por grupos de 

quatro a oito alunos do primeiro ano onde eles desconstruíram incidentes através de 

uma série de jogos e exercícios. 

 O projeto desenvolvido por Masters (2016) foi uma de unidade de educação 

dedicada (DEU - que consiste em um modelo clínico de educação de enfermagem por 

pares entre estudantes com enfermeiras assistenciais com a finalidade de otimizar o 

ambiente de aprendizado clínico), associado ao guideline da intituição Quality and 

Safety Education for Nurses (QSEN - Educação da Qualidade e Segurança para 

Enfermeiras). Um grupo de sete enfermeiras foi preparado através de um workshop e ao 

longo de dois semestres receberam um total de 16 estudantes de enfermagem. 

 Na estratégia elaborada por Trinkley et. al. (2017) o conteúdo de segurança do 

paciente foi integrado a disciplina de Saúde Pública e Resultados de Saúde. O curso foi 

ofertado para um total de 151 estudantes de farmácia do 2º ano. Como método foi 

abordado o estudo individual e aplicação ativa de análise de causa raiz. Este curso 

utilizou a metodologia já existente nos cursos de farmácia Introductory Pharmacy 

Practice Experiential (IPPE). Este estudo baseou o curso ofertado no Guia Curricular 

para segurança do Paciente da OMS. A intervenção educativa foi dividida em três partes 

onde a primeira consistiu em um estudo dirigido onde o estudante analisou dois 

exemplos de análise de causa raiz e foi apresentado um vídeo de 20 minutos da OMS 
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desprezando um evento de erro medicamentoso. A segunda parte consistiu em duas 

horas de aula com grupos compostos por 5 ou 6 estudantes para realizarem duas 

análises de causa raiz, onde a primeira apresentava menos complexidade e a segunda 

exigiu conhecimentos mais complexos e completos. A terceira etapa foi à execução de 

uma atividade associada ao IPPE. 

 Stenhairdt et. al. (2017), introduziu atividades em três disciplinas do curso de 

farmácia: Cuidados de Saúde e Segurança na medicação; Farmacogenômica 

translacional e Abuso de drogas, Dependência e execuções legais. O objetivo foi 

aprender sobre segurança de forma não tradicional. Para tal os alunos da disciplina de 

Cuidados de Saúde e Segurança na medicação foram divididos em grupos onde dez 

grupos de alunos de aproximadamente cinco componentes tiveram que desenvolver 

filmes com um tema específico sobre segurança relacionada a medicação, mas usando 

gêneros como ação, romance, terror, superherói, faroeste entre outros. Outros 10 grupos 

(disciplina de Farmacogenômica translacional) tiveram como atividade desenhar 

histórias com personagens de gibi que abordassem questões éticas, legais e sociais. E 

por último os 10 grupos desenvolveram danças em diferentes ritmos para demonstrar as 

ações das drogas abusivas. 

 Também propondo um curso, Beckett; Etheridge; Delellis, (2017) ofereceu um 

no final de semestre no segundo ano profissional da faculdade de farmácia, onde o 

conteúdo foi agrupado em três unidades: perigos da medicação, ferramentas para 

segurança do paciente e informática farmacêutica, contendo cultura de segurança, 

prescrição, avaliação e causas de erros medicamentosos, análise de causa raiz, avaliação 

do uso medicação, gravador eletrônico medico, tecnologia e automação, entre outros. O 

curso teve duração de duas horas semanais com conteúdo expositivo com incorporação 

de metodologia ativa (trabalho em dupla, práticas ativas e discussão). Os estudantes 

foram agrupados cruzando os currículos baseados nos tipos de personalidade, estilos de 

aprendizado e desempenho no programa. Foram formados 16 times de três a cinco 

estudantes por coorte, os estudantes não tinham conhecimento de como foram divididos, 

só foram instruídos a sentarem com seus times e colaborar com as atividades da aula. 

 E por ultimo Roney et al. (2017) desenvolveu um estudo onde abordou as 

instituições clínicas que recebiam alunos dos primeiro e segundo ano do bacharelado em 

enfermagem. Essas instituições responderam semanalmente uma pesquisa sobre 

qualidade e eventos de segurança que eles observaram com os alunos durante a 

passagem por um cenário de estágio clínico. Após isso todos os participantes foram 
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contemplados com um treinamento de cultura de segurança de Organizações de Alta 

Confiabilidade (High Reliability Organization), os conceitos abordados foram atenção 

plena na prática, estratégias para clarear a comunicação, desenvolvimento de atitude 

questionadora no esforço de prevenir erros.  

 

 

3.3.2.1.4 Método de Avaliação do Aprendizado - Assessment 

 

 A fim de confirmar se estudantes alcançaram os objetivos pedagógicos 

delineados antes da execução da estratégia é importante determinar qual método 

avaliativo irá ser abordado. 

 Beckett; Ersin; Chen (2014) escolheu avaliar os alunos baseados em três 

atividades, primeiro baseado no desempenho requerido, com base na preparação, 

espírito de equipe e profissionalismo demonstrado no grupo. Essa avaliação foi 

realizada pelos mentores dos grupos onde obtiveram médias de 13.9 dos 15 pontos 

máximos possíveis. Os pontos foram deduzidos por comunicação não profissional, 

informações teóricas inadequadas ou falha nas evidências de todos os membros do time 

envolvidos no projeto. Depois a avaliação girou na apresentação, dada pelo mentor e 

por outro membro da universidade. E finalmente cada estudante teve que avaliar dois 

outros times escrevendo o que aprenderam e os aspectos de outros times que poderiam 

ter colocado na própria apresentação. Todos obtiveram os 10 pontos máximos. 

 Masters (2016) elaborou um questionário baseado no QSEN que foi aplicado 

como pré e pós teste como forma de avaliar o conhecimento que os estudante 

adquiriram após o DEU. O pós teste foi aplicado em duas ocasiões, a primeira após o 

primeiro grupo terminar as seis semanas, e o pós teste foi aplicado novamente após o 

segundo grupo terminar as seis semanas mas foi aplicado a todos os alunos (inclusive 

aos que não passaram pela prática).  

 Alguns estudos não descreveram muito acerca da avaliação. Beckett; Etheridge; 

Delellis (2017) relatou apenas ter aplicado um teste ao final da disciplina com questões 

de múltipla escolha e perguntas curtas e Hardisty et al. (2014) aplicou um pré e pós teste 

para realizar a avaliação quantitativa dos conhecimento adquiridos durante os 

seminários. A avaliação qualitativa foi realizada através da observação, de entrevista 

semi estruturada e focada no grupo. 
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 Enquanto Trinkley et al. (2017) utilizou a própria estratégia educativa como 

forma avaliativa dos estudantes. Eles foram sendo avaliados a partir do progresso no 

desenvolvimento das análises de causa raiz. As atividades de Stenhairdt et al. (2017) 

foram avaliadas por um teste de múltipla escolha após cada atividade desenvolvida. Os 

estudantes que realizaram a atividade com dança fizeram um texto de uma página 

falando sobre o conhecimento obtido após a atividade. 

 Walpola et al. (2015) e Roney et al. (2017) não descreveram nos seus estudos 

métodos de avaliação usada com o público de suas abordagens metodológicas. Os 

estudos que empregaram algum método avaliativo do conteúdo apreendido por parte 

dos estudantes tiveram resultados interpretados como muito satisfatório.  

 

 

3.3.2.1.5 Método de Avaliação do Conteúdo – Evaluation 

 

 O Guia Curricular para a Segurança do Paciente da OMS traz como descreve 

sobre a necessidade de se avaliar o programa curricular pela visão do estudante. 

 O estudo de Beckett; Ersin; Chen (2014) avaliou a estratégia através de um 

questionário utilizando escala de likert, Roney et al. (2017) aplicou um questionário 

com perguntas abertas que abordaram a influência da prática e do método na atitude 

sobre Segurança do Paciente. Stenhairdt et al. (2017) avaliou a estratégia através de 

textos livres desenvolvidos pelos alunos pra ter um feedback da sua prática de ensino. 

Trinkley et al. (2017) elaborou uma pesquisa online que deveria ser respondida de 

forma anônima e voluntária sobre os benefícios da educação para segurança do 

paciente, a avaliação não foi específica sobre a estratégia.  

 O único estudo que descrevia melhor a forma em que foi avaliado o próprio 

curós foi Walpola et al. (2015) que utilizou uma pesquisa previamente validada baseada 

no Patient Safety/Medical Fallibility Curriculum Survey. A pesquisa consistia em duas 

seções contendo 17 dos 18 itens da pesquisa original, com itens relacionados a 

notificação de erros divididos em dois itens para avaliar diferenças de atitudes na 

presença ou ausência de prejuízos a pacientes. A segunda seção coletou dados sócios 

demográficos. A pesquisa utilizou uma escala de cinco pontos tipo likert para medir a 

atitude de estudantes. 

 Beckett; Etheridge; Delellis, (2017), Hardisty et al. (2014) e Masters (2016) não 

utilizaram métodos para avaliar a estratégia utilizadas. Todos os artigos que utilizaram 
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algum método avaliativo da sua prática tiveram resultado satisfatório, tendo uma 

maioria significativa da aceitação por parte dos discentes. 

 

 

3.3.2.2 Conclusão 

 

 A abordagem do tema segurança do paciente nas diversas graduações das 

ciências da saúde necessita ainda de muito empenho visto que a quantidade incipiente 

de estudos realizado a cerca desta temática. Destaca-se o fato da faculdade de farmácia 

ser o curso que nos últimos cinco anos mais buscaram instrumentalizar seus discentes 

para a vida profissional consciente do seu papel na qualidade. 

 Foram empregadas as mais diversas estratégias para ensinar Segurança do 

Paciente, mas de uma forma que todas trouxeram a tona metodologias ativas tornando o 

ser aluno ativo na construção do seu conhecimento, tendo sempre um tutor, mentor ou 

par líder, deixando a figura do Professor que transmite o conteúdo de forma vertical e 

unidirecional (de cima pra baixo) fora da sua ação. 

 Quando empregado novas metodologias é importante utilizar meio para avaliar 

se houve apreensão do conteúdo por parte de quem recebeu este, mas é igualmente 

importante a obtenção do feedback sobre o método abordado com o intuito de uma 

melhora contínua para grupos futuros. 

 Vê-se a necessidade de estimular os docentes para trabalharem a temática, 

podendo eles utilizar as experiências já relatadas adequando-as ao seu contexto. A 

educação é o único caminho pra mudança de atitude daqueles que trabalharão com vidas 

futuramente. 

 

 

3.3.3 Guia Curricular de Segurança do Paciente da Organização Mundial da 

Saúde 

 

 Em 2011 a OMS publicou O guia curricular de Segurança do Paciente: Edição 

Multiprofissional, visto que essa organização lidera uma iniciativa global para melhorar 

a segurança do paciente, seus princípios e abordagens. Este guia visa promover uma 

futura força de trabalho capacitada para exercer os cuidados centrados no paciente em 

todo o mundo. Trazendo uma perspectiva multiprofissional, abordando os sistemas de 
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saúde de uma forma global. O material foi um auxílio aos esforços de universidade e 

escolas formadoras em saúde na construção e integração dos seus currículos no ensino 

de segurança do paciente (OMS, 2016). 

 Em 2016, a versão traduzida para o português foi lançada pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, facilitando o uso nacional desse documento no 

embasamento das práticas educativas no tema Segurança do Paciente. O Guia Curricular 

da OMS “destaca os principais riscos à saúde e as maneiras de gerenciá-los e mostra 

como reconhecer, relatar e analisar os riscos e as reações adversas” (OMS, 2016). Há 

também orientações sobre trabalho em equipe, sobre estabelecimento de uma boa 

comunicação, enfatiza a importância da preocupação com pacientes e cuidadores para 

desenvolver e manter uma cultura de segurança do paciente. 

 Desta forma, o Guia Curricular de Segurança da Organização Mundial de Saúde: 

Edição Multiprofissional será o referencial teórico deste estudo, tendo em vista que este 

visa auxiliar o ensino deste tema, por ser um programa integrado para a implementação 

da educação em segurança do paciente em instituições de ensino de cuidados em saúde 

em todo o mundo. O material é dividido em duas partes: A Parte A é destinada aos 

educadores em cuidados em saúde e a Parte B é destinada tanto aos educadores quanto 

aos estudantes de cuidados em saúde.  

 O livro disponibilizado em formato digital (versão brasileira) traz a abordagem 

de 11 tópicos, sendo eles: 

1. O que é segurança do paciente? 

2. Por que empregar fatores humanos é importante para a segurança do paciente? 

3. A compreensão dos sistemas e do efeito da complexidade nos cuidados ao paciente. 

4. Atuar em equipe de forma eficaz. 

5. Aprender com os erros para evitar danos. 

6. Compreender e gerenciar o risco clínico. 

7. Usar métodos de melhoria da qualidade para melhorar os cuidados. 

8. Envolver pacientes e cuidadores. 

9. Prevenção e controle de infecções. 

10. Segurança do paciente e procedimentos invasivos. 

11. Melhorar a segurança no uso de medicação. 

 Trazendo juntamente com esses tópicos a possibilidade dos educadores 

escolherem que tópicos eles incorporarão ao currículo existente, “de acordo com 

requisitos, necessidades, recursos e capacidades institucionais.” Enfatizando que para a 
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eficácia do ensino pode ser utilizado diferentes abordagens educacionais, o que inclui 

palestras, ensino por meio de experiência clínica à beira do leito, aprendizagem em 

pequenos grupos, discussões de casos clínicos, estudos independentes, 

acompanhamento de pacientes, dramatizações, simulações e realização de projetos de 

melhoria. 

 O programa foi criado para a implementação da aprendizagem da segurança do 

paciente pelas diversas instituições de saúde com intuito de formar profissionais 

qualificados. O manual deixa a mercê das faculdades a forma que irá ser introduzido os 

tópicos. Nele há descrito todo o conhecimento básico necessário para o ensino de cada 

tópico incluindo avaliação de desempenho. O Guia sugere que os tópicos serão mais 

bem vivenciados se for imerso no ambiente profissional, visto que muito do 

aprendizado de segurança do paciente requer uma abordagem de equipe e observação do 

serviço de saúde como um todo, não apenas da área em que o aluno está inserido.  

 “Para que a educação em segurança do paciente resulte em uma prática segura e 

em melhores resultados para os pacientes, ela precisa ser significativa para os alunos.” 

Trazendo essa afirmativa da OMS dentro do guia, ele sugere estratégias que podem 

colaborar com esse ensino significativo: O contexto é altamente relevante no ensino de 

segurança do paciente - princípios de segurança do Paciente devem ser 

contextualizados, utilização de exemplos realistas para o seu entorno, identificação de 

aplicações práticas; apresentação de exemplos que sejam ou que em breve serão de 

interesse dos alunos, dê aos alunos oportunidades para aplicação dos conhecimentos e 

habilidades de segurança do paciente, torne os ambientes de aprendizagem eficazes, 

desafiadores e acolhedores. 

 A parte A fornece aos educadores diversas ferramentas que podem ser utilizadas 

como estratégias de ensino descrevendo os benefícios e os desafios de cada um. As 

ferramentas apresentadas foram: palestras, aprendizagem no contexto da prática durante 

as rondas clínicas, atividade em pequenos grupos, estudo de caso, jogos, estudo 

independente, acompanhamento de paciente durante a estada em um serviço de saúde, 

dramatizações, simulação e projetos. Também há a descrição de como avaliar os 

estudantes após as atividades. 

 Dado o exposto, o Guia Curricular de Segurança do paciente da Organização 

Mundial de Saúde é uma referencial a todos educadores para a inserção do ensino da 

segurança do paciente nos currículos das faculdades de saúde. 
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3.3.4 Programa Nacional de Segurança do Paciente 

 

 O tema Segurança do Paciente veio a tona em 1999, após o Institute of Medicine 

(IOM) lançar o relatório intitulado “Errar é humano” (To Err is Human: Building a 

Safer Health System) responsável pela divulgação ampla dos achados relacionados com 

lesões causadas pelo tratamento médico-hospitalar nos Estados Unidos da América 

(EUA) (SILVA, 2012). Este relatório estimou que 44.000 a 98.000 pessoas morrem 

anualmente, nos Estados Unidos, devido a erros relacionados ao cuidado à saúde, e 

destes, 7.000 estão relacionados a erros com medicação (AIRES et al., 2017) 

 Já em 2004, estimulada pela preocupação com o tema, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para Segurança do Paciente (World Alliance 

for Patient Safety) despertando os países membros para o compromisso do 

desenvolvimento de políticas públicas e práticas direcionadas a segurança do paciente 

(CAPUCHO e CASSIANI, 2013).  

 No Brasil, algumas ações antecederam o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, mas que já tinha como premissa a garantia de um cuidado livre de danos. 

Como a instituição da Rede Sentinela em 2002, onde se trabalha o gerenciamento de 

risco. Em 2009, houve o I Fórum Internacional Sobre Segurança do Paciente e Erro de 

medicação, de organização de uma entidade brasileira. Ainda em 2009, foi lançada uma 

portaria que instituiu o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária, 

com a finalidade de promover a identificação precoce de problemas relacionados com 

os serviços e produtos sob vigilância sanitária. (BRASIL, 2014) 

 Finalmente em 2013, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria MS/GM nº 

529, em 1º de Abril, instituindo o Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

objetivando contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, nos estabelecimentos 

de Saúde do território nacional. Através de outras duas portarias, o MS instituiu os 

Protocolos de Segurança que basearam as Metas instituídas a serem alcançadas segundo 

a OMS. (op. citi., 2014) 

 

3.3.5 Meta 6: Prevenção de Quedas 

 

 A discussão sobre queda teve inicio com a preocupação acerca do 

envelhecimento populacional tendo em vista que este número aumenta 

proporcionalmente com o aumento da expectativa de vida da população. As mudanças 
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biológicas advindas da idade elevam o número de fatores que predispõe a queda. Houve 

um aumento nas ultimas três décadas das lesões relacionadas a quedas como por 

exemplo fratura e lesões medulares, na ordem de 131%. De acordo com os números, se 

não forem tomadas medida preventivas breves a projeção para o ano de 2030 será de 

100% a mais de quedas. (WHO, 2007) 

 A OMS lançou em 2007 o Relatório Global da OMS para Prevenção de Quedas 

na velhice, atenta aos agravos proporcionados por esse incidente na população com 

mais de 60 anos. Neste relatório, ela aborda o fato de haver países em desenvolvimento 

onde vivem cerca de 70% da população idosa e em que o envelhecimento populacional 

esta ocorrendo de forma vertiginosa. Tendo em vista que nesses países a carência de 

recursos é muito grande, há o reflexo na saúde, por haver negligência deste quesito para 

a população idosa. Esta organização relata haver carência de dados epidemiológico nos 

países em desenvolvimento. (op. citi., 2007) 

 No Brasil, a Prevenção de quedas veio a tona como pauta em saúde publica 

juntamente com a lei que instituiu o Programa Nacional de Segurança do paciente tendo 

em vista ser essas um dos principais eventos adversos ocorridos com paciente em 

ambiente hospitalar. A Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 aprovou os 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente entre eles o Protocolo de Prevenção de 

Quedas. (BRASIL, 2013) 

 O Protocolo de Prevenção de Quedas do Ministério da Saúde tem como 

finalidade a redução das quedas dos pacientes nos locais de assistência hospitalares e o 

dano produzido por elas através da implantação e implementação de medidas que 

abarquem a avaliação de risco de queda dos pacientes, transformação do ambiente 

seguro e promoção da educação de pacientes, familiares e profissionais. (BRASIL, 

2013) Este protocolo visa orientar medidas a serem adotadas nos ambientes hospitalares 

a fim de reduzir a incidência deste evento, trazendo definição sobre queda, orientação 

sobre o uso das escalas de avaliação para o risco de quedas, ações preventivas, 

elaboração de procedimentos operacionais padrões (POP), orientação, estratégias de 

notificação de quedas e monitoramento de desempenho, e indicadores. 

 Atualmente, ainda há dificuldades para implantação dos protocolos nos 

ambientes hospitalares. É importante salientar as particularidades de cada setor para 

trabalhar suas potencialidades e fragilidades. Apesar da maioria das pesquisas frisarem 

o risco de queda no paciente idoso, há outros públicos de igual preocupação para 
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envolvimento nesse evento, como pacientes que fazem uso de medicamentos 

controlados, com déficits motores, e os que permanecem por muito tempo no leito. 

 

3.3.6 Documentos da EBSERH 

 

 O Hospital Universitário Antônio Pedro, cenário dessa pesquisa, desde 2016 é 

gerido pela Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares (EBSERH), sendo assim optou-

se por abordar neste capítulo os documentos relativos às questões de segurança do 

paciente que essa empresa já desenvolveu na gestão de outras filiais. Em 2014 a 

EBSERH publicou a “Diretriz para Implantação dos Núcleos de Segurança e Planos de 

Segurança do Paciente nas filiais da EBSERH” e “Diretriz EBSERH para ações em 

Segurança do Paciente e Vigilância em Saúde”, que em 2016 já teve a 2ª edição 

publicada. 

 No organograma da EBSERH, a segurança do paciente é de responsabilidade da 

Diretoria de Atenção à Saúde, a que está subordinado o Núcleo de segurança do 

Paciente dos seus hospitais. Através do primeiro documento publicado em 2014, é 

ressaltado o caráter transversal do tema. Objetivando esta transversalidade, a EBSERH 

buscou criar fórum inter e transdisciplinar, para discutir formas de 

implantação/implementação e divulgação das ações com finalidade da melhoria da 

assistência focada na segurança do paciente. (EBSERH, 2014) 

 O Comitê EBSERH de Segurança do Paciente como foi nomeado o fórum, criou 

um ambiente para discussão das realidades das diferentes filiais, sendo presididos pelo 

Serviço de Qualidade Hospitalar da Coordenadoria Gestão da Qualidade Hospitalar da 

Diretoria de Atenção à Saúde, os núcleos dos hospitais farão parte deste comitê a fim de 

tratar as ações de segurança a serem discutidas. Para integrar e implementar as 

estratégias para segurança do paciente, o referido Serviço de Qualidade será responsável 

por capacitar, monitorar e avaliar as ações definidas pela Sede da EBSERH. (op. citi, 

2014) 

 É imprescindível que as instituição de saúde se empenhem para reduzir os riscos 

de eventos, eliminando as causas, diminuindo a probabilidade de haver incidente e 

agindo na redução do impacto, se ocorrer. A notificação voluntária é o meio utilizado na 

rede para obter informações sobre riscos e incidentes, podendo ser realizado por todos 

os profissionais que trabalham nessas instituições. Elas serão instrumentos para 

execução de ações para evitar a recorrência do evento notificado. (op.citi., 2014) 
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 O segundo documento publicado teve como finalidade harmonizar os conceitos 

e condutas mínimas entre os hospitais da rede EBSERH, utilizando os incidentes que 

foram identificados por meio dos sistemas de vigilância hospitalar (Vigihosp), 

diminuindo dessa forma os desafios encontrados para uniformizar uma rede hospitalar 

em um país de dimensões e diversidades culturais continentais.(EBSERH, 2016) 

 Cada filial da rede constituiu seu próprio núcleo e através dele elaborou seus 

POP’s e Protocolos acerca da Segurança do paciente. Podem ser encontrados com 

divulgação por meio eletrônico Protocolo de Prevenção de Quedas de três unidades 

hospitalares, sendo um deles voltado para o público infantil. Atualmente o HUAP está 

com seu Protocolo para Prevenção de Quedas aguardando avaliação. 

 

3.3.7 Escalas de Avaliação para o risco de Quedas 

 

 Um dos indicadores para avaliação da qualidade do atendimento hospitalar, 

principalmente no quesito segurança do paciente é a avaliação do risco de queda, 

principalmente para paciente com mais de 65 anos. Para que este indicador seja bem 

mensurado há a necessidade de se escolher bem o instrumento que será utilizado de 

forma a garantir a fidedignidade do resultado e que seja cumprida a primeira etapa para 

o desenvolvimento de um programa. 

 A escolha da escala que será utilizada é de extrema importância tendo em vista 

que estas tem que ter confiabilidade e validade no país que será utilizada. As escalas de 

risco de quedas existentes foram elaboradas em outro idioma, sendo necessário que 

passem por um processo de tradução, adaptação cultural e linguística e validação na 

língua local para que mantenha a fidelidade ao original. (WILD et al., 2005) Através da 

aplicação dessa escala é atribuído valores numéricos aos diversos fatores de risco 

existentes, e o seu somatório prediz se o paciente apresenta risco de queda baixo, médio 

ou elevado (MORSE, 2009 apud COSTA-DIAS et al., 2014). 

 Apesar de existir estudos que descreve avaliação do risco de quedas, há apenas 

cinco instrumentos testados quanto a forma que predizem as quedas (HEALEY e 

SCOBIE, 2007 apud COSTA-DIAS et al., 2014). Sendo eles o Score de Innes (1985), a 

Escala de Quedas de Morse (MORSE, MORSE E TYLKO, 1989 apud COSTA-DIAS et 

al., 2014), o Score de Schmid (1990), o índice de Downton (NYBERG e 

GUSTAFSON, 1996 apud COSTA-DIAS et al., 2014) e a avaliação do risco 

STRATIFY (OLIVER et al.,1997), no entanto apenas a Escala de Quedas de Morse e a 
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avaliação do risco STRATIFY foram testadas em outros grupos de pacientes fora da 

investigação original (OLIVER et al., 2004). 

 Neste capítulo comparou-se apenas as duas escalas já testadas anteriormente 

além do estudo que as originaram a fim de argumentar o motivo da escolha da escala a 

ser utilizada. 

 A escala de STRATIFY é composta por cinco perguntas com opções opostas 

(sim/não) para responder, a ultima pergunta é a única que obtém sua pontuação através 

da conjugação de duas respostas sendo elas: a capacidade do paciente se transferir da 

cama para a cadeira (0: Incapaz; 1: Necessita de ajuda significativa; 2: Necessita de 

ajuda mínima; 3: Independente) e o nível de mobilidade do paciente (0: Imóvel; 1: 

Independente com a ajuda de uma cadeira de rodas; 2: Usa apoios de marcha ou 

caminha com a ajuda de uma pessoa; 3: Independente) (DIAS et al, 2014). 

 Os idealizadores da STRATIFY puderam concluir que esta ferramenta é simples 

e responde sensivelmente e com especificidade clinica uma elevada porcentagem de 

quedas nos pacientes idosos hospitalizados. Nos dois estudos de coortes realizado houve 

mais de 80% de sensibilidade e especificidade. Esta escala continua sendo aplicada em 

estudos para validação e é comparada a outras escalas no que tange a tempo de 

aplicação, adesão e viabilidade. Concluiu-se que esta escala para avaliação do risco de 

queda é um indicador útil para atuação na prevenção desse risco em ambiente 

hospitalar. (OLIVER et al., 2008) 

 A segunda escala a ser discutida neste capítulo é a Escala de Queda de Morse. 

Este instrumento é composto por seis itens (Historia de quedas, diagnóstico secundário, 

auxílio para deambulas, terapia intravenosa, marcha, estado mental), identificados por 

método estatístico de análise discriminante. Algum dos itens tem como possibilidade de 

resposta sim ou não, e outros podem ter duas ou três opções que variam de acordo com 

o questionamento. As respostas foram pontuadas de 0 a 30, sendo a pontuação total 

variável entre 0 a 125 pontos, categorizando assim o nível para o risco de queda. O 

score estabelecido indica que o paciente não apresenta nenhum risco de queda quando 

sua pontuação é igual ou menor que 24, entre 25 e 50, é considerado risco baixo, e 

acima de 51, o risco de queda é elevado. Essas pontuações auxiliam na tomada de 

decisão que deverá ser tomada para cada paciente. (MORSE, 2009 apud COSTA-DIAS 

et al., 2014) 

 De acordo com a autora da Escala, deve-se atentar para modificação da nota de 

corte entre as classificações de acordo com o perfil do paciente internado na unidade, 
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sendo possível que haja mais de uma nota de corte em diferentes setores de uma mesma 

instituição. (op. citi., 2009) 

 Através do exposto, pode-se perceber que a Escala de Queda de Morse e 

STRATIFY foram desenvolvidas em ambiente hospitalar, sendo de fácil aplicação, 

gastam pouco tempo para sua realização e tem como público alvo os pacientes adultos. 

No entanto, a Escala de Queda de Morse é mais abrangente do que a STRATIFY tendo 

em vista que abrange os pacientes adultos de um modo geral e a segunda é mais voltada 

aos pacientes idosos (COSTA-DIAS et al., 2014). 

 Levando em consideração que a avaliação do risco de queda é um fator 

primordial para o desenvolvimento de um programa de Segurança do paciente no 

tocante a Prevenção de quedas, pois tem como finalidade corrigir os fatores que expõe o 

paciente ao risco para que assim evite-se o evento, foi constatado que a Escala de Queda 

de Morse é a mais adequada para a utilização em ambientes hospitalares pois 

atualmente é a mais estudada a nível internacional e pode ser aplicada a um público 

adulto geral. Necessita ser utilizada na versão adaptada linguística e culturalmente e 

após processo de validação (op. citi., 2014). 

 

 

 

3.4 Etapa: Hipótese de solução - PRODUTOS 

 

 

 3.4.1 Protocolo de Prevenção de Quedas do Hospital Universitário Antônio 

Pedro 

 

 No início da execução desse estudo, quando se fomentou a preocupação com o 

ensino de Prevenção de Quedas aos discentes que ingressavam no Serviço de 

Emergência, foi observada a inexistência de um Protocolo Institucional para Segurança 

do Paciente relacionado a este problema.  

 Deste modo, foi necessário elaborar em conjunto com o Núcleo de Segurança do 

Paciente do Hospital Universitário Antônio Pedro o Protocolo para Prevenção de 

Quedas e também os fluxogramas de recepção dos pacientes, os instrumentos a serem 

utilizados para avaliação do risco de quedas para os pacientes internados, fluxograma de 

intervenção, folders educativos e informativos para pacientes e acompanhantes. 
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 A pesquisadora participou ativamente da elaboração do protocolo (anexo B), 

tendo os outros membros do núcleo atuado na avaliação do material e sugestão de 

alterações. Esta pesquisadora teve autorização para apresentar na sua dissertação o 

Protocolo de Prevenção de Quedas do Hospital Universitário Antônio Pedro como 

produto da sua dissertação, tendo em vista que a motivação para sua realização partiu 

não só da necessidade da instituição, mas também para preencher a lacuna deste estudo 

relacionado ao ensino de Prevenção de Quedas no Serviço de Emergência.  

 Este Protocolo foi aprovado pela Gerência de Atenção a Saúde do Hospital 

Universitário Antônio Pedro em Agosto de 2019. 

 

 

 3.4.2 Mapa de Risco de Queda 

 

 Na busca de tornar os dados coletados na observação do setor mais claro e 

melhor explicitados, pensou-se numa ferramenta visual que constituísse um mapa dos 

fatores de risco ambientais do serviço de emergência. Na busca de ferramentas que 

embasassem a construção de um Mapa de risco, não conhecendo literatura que tivesse 

utilizado esse recurso para Risco de queda de pacientes, utilizou-se a Portaria 25/1994 

da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalhador (SSST) que define como um dos 

objetivos desta ferramenta “reunir as informações necessárias para estabelecer o 

diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho na empresa.” (BRASIL, 1994) 

Considerando ser este essencial à segurança ocupacional o mapeamento das 

informações de risco, julgou-se igualmente importante que no que tange o risco de 

quedas dos pacientes desta unidade, o mapeamento similar fosse realizado. 

 As etapas de elaboração do Mapa de Risco seguiram instruções conforme 

Portaria do SSST realizando as devidas adequações à finalidade que se propõe o 

presente mapa, associando a evidências já conhecidas na literatura sobre fatores 

extrínsecos que aumentam esse risco como locais mais recorrentes desse evento 

adverso.  

 Para execução utilizou-se as seguintes etapas: conhecer o processo de trabalho 

no local analisado (perfil dos pacientes, equipamentos, mobiliários e materiais do setor; 

atividades exercidas; o ambiente); identificar os riscos existentes no local analisado; 

identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia (medidas de organização do 

trabalho; medidas de proteção para o paciente; medidas de higiene e conforto); 
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identificar os indicadores de saúde (queixas mais frequentes e comuns entre os 

pacientes; eventos adversos ocorridos); elaborar o Mapa de Riscos.  

 Cumprindo as etapas de elaboração do mapa, o conhecimento do processo de 

trabalho da Emergência analisada já era intrínseco dado à experiência vivenciada no 

setor. O perfil dos pacientes atendidos é acometido por doenças crônicas, com sintomas 

agudizados, com debilidades físicas; na sua maioria oncológicos em cuidados 

paliativos, cardiopatas e com doenças neurológicas. Os materiais que se encontram 

dispostos no setor como descritos anteriormente são leitos e macas, além de bancos, 

mesas de suporte, escadas hospitalares e cadeiras de rodas, a maioria dispostos 

aleatoriamente devido à falta de espaço para acomodação de todos os pacientes.  

 Na identificação dos fatores para risco de quedas verificou-se fatores ambientais 

como: pacientes internados em macas estreitas com grades abaixadas, objetos no meio 

do caminho devido a superlotação; pacientes deambulam até o banheiro sem 

acompanhamento, esses fatores são confirmados pela literatura (PRATTES et al., 2014; 

SAKAI et al., 2016; MENEGUIN, AYRES E BUENO, 2014) 

 Na etapa da identificação das medidas preventivas existentes e sua eficácia, a 

unidade atualmente não conta com nenhuma medida instituída oficialmente para 

prevenção de quedas, a fim de minimizar alguns riscos, permite-se a permanência do 

acompanhante quando o paciente está acomodado em maca e cadeira (PRATTES et al. 

2014), mesmo nos casos não previstos em lei. Outra medida é a manutenção das grades 

dos leitos elevadas nas 24 horas quando o paciente permanece no leito. 

 Após a realização dos passos solicitados, elaborou-se o Mapa de Risco (Figura 

7). O mapa representa graficamente a planta baixa do cenário citado com elementos que 

visam ilustrar os locais que oferecem risco de acordo com os mobiliários presentes, 

supervisão/visualização da equipe de enfermagem, deambulação dos pacientes e a 

gravidade dos pacientes atendidos. 
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Figura 7: Mapa do Risco de Quedas do Serviço de Emergência de um Hospital Universitário do Estado 

do Rio de Janeiro. Niterói, 2018. 

 

 Este Mapa de Risco de Quedas do serviço de emergência é uma representação 

gráfica do espaço utilizado para esse fim, sem compromisso de resguardar as dimensões 

corretas do ambiente, tendo em vista não ser esse sua função-fim. Representou-se de 

forma diferenciada o mobiliário em que o paciente faz uso direto para ficar acomodado 

(maca, cama-leito, mesa de exame e cadeiras), pois foi entendido que estes interferem 

diretamente no risco de queda desses pacientes. 

 Na visualização do mapa, pode-se observar que os locais que oferecem alto risco 

de queda são a varanda, consultórios, corredor e banheiros. Foram classificados desta 

forma pois são locais que se alocam pacientes internados de forma inadequada devido a 

superlotação (varanda e consultórios), pela falta de supervisão direta da equipe 

multiprofissional, o paciente tem possibilidade de se retirar do leito sem aguardar 

auxílio, há obstáculos no percurso (macas e cadeiras de rodas que não estão sendo 

utilizadas, escadinha e mesas para alimentação no meio do trajeto), além dos banheiros 

que oferecem fatores de risco próprios além dos descritos acima (pisos molhados e 

distante do local onde os pacientes permanecem internados). Os pacientes que 
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superestimam a capacidade de deambular devem ser monitorados por esse ser um fator 

de propensão a quedas (REMOR, CRUZ e URBANETTO, 2014). 

 Os locais avaliados como de médio risco (Unidade Intermediária e hipodermia) 

tem posto de enfermagem próximo com visão de todos os leitos dos pacientes. Neste 

local há sempre um membro da equipe de enfermagem para supervisionar o setor e as 

camas são adequadas a esse fim. Ainda assim é um local de atenção para prevenção de 

quedas pois os pacientes que permanecem nesse ambientes são de maior gravidade, com 

uso de recursos complexos de assistência a saúde (monitores multiparamétricos e 

ventiladores mecânicos), restritos ao leito e que por vezes apresentam nível cognitivo 

confuso ou rebaixado. 

 Esta hipótese de solução foi essencial para o entendimento da dinâmica da 

emergência no tangente aos fatores ambientais de forma que a ferramenta criada possa 

colaborar no ensino da Segurança do Paciente abordando os fatores ambientais que 

também influenciam na assistência a saúde. 

 

 3.4.3. Oficina Pedagógica para o Ensino de Prevenção de Quedas 

 

 A Oficina Pedagógica para o ensino de prevenção de quedas hospitalares foi 

uma hipótese de solução encontrada para a questão do “Como ensinar prevenção de 

Quedas para acadêmicos de enfermagem”. Esta proposta metodológica versa sobre a 

Prevenção de Quedas hospitalares utilizando como estratégia uma Oficina Educativa 

associada a metodologia da problematização (Arco de Maguerez), Case Based Learning 

e Role Play. Esta oficina teve como finalidade a coleta de dados para proposição de um 

produto metodológico como resultado final.  

 Com o propósito de que ao fim da metodologia os alunos tivessem 

conhecimento sobre a temática foi estabelecido como objetivos da Oficina: conhecer o 

tema Segurança do Paciente; entender a inserção das quedas na Segurança do Paciente; 

reconhecer fatores de risco para quedas em uma unidade hospitalar; compreender a 

aplicação de uma Escala de Risco de Quedas; empregar Protocolo de Prevenção de 

Quedas. 

 Para a elaboração da oficina utilizou-se Figueiredo et al. (2006) que tem como 

etapas: sensibilização, compreensão, reflexão, análise, ação, avaliação; conforme 

organização das ações contida na Figura 8. A organização da Oficina pode ser 

visualizada no Plano de aulas constante no Apêndice F. 
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Figura 8: Estrutura da Oficina de Ensino na Saúde: Prevenção o de Quedas  Hospitalares. Niterói, 2019 

 

 Ficou estabelecido que a Oficina ocorreria em quatro horas e seria ofertada a 

acadêmicos de Enfermagem de uma Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

que já tivessem iniciado seu estágio curricular dentro do ambiente hospitalar. Este pré 

requisito se faz necessário pois as metodologias utilizadas na abordagens necessitam 

que os participantes já tenham vivenciado a realidade acerca da temática trabalhada. A 

inscrição foi online, utilizando como plataforma o Google Forms®, a divulgação foi 

realizada através de aplicativo de bate papo, enviado a grupos de acadêmicos da 

universidade em questão. 

 O início de uma estratégia de aprendizagem consiste na apresentação do tema e 

conhecimento do público com o responsável por ministrar aquele conteúdo e vice versa. 

Em uma oficina pedagógica esse momento não engloba apenas uma simples 

apresentação, mas sim uma tentativa de fazer o público se entrosar e se sentir 

confortável. “As apresentações são cruciais para iniciarmos a aproximação e a 

integração do grupo, para envolver os participantes e, ao mesmo tempo, dar a eles a 

liberdade de expressão”. (BERARDINELLI, 2007, p. 434) 

 A apresentação desta oficina pedagógica se deu através de uma roda de conversa 

e um pré-teste acerca dos conhecimentos iniciais que os alunos detêm sobre a temática. 

Nesta etapa também foram cumprido requisitos constantes nos aspecto éticos 
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relacionados ao estudo como assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e 

permissão para uso de imagem. 

 O pré-teste foi disponibilizado para preenchimento em uma plataforma digital 

contendo perguntas com possibilidade de respostas fechadas (múltiplas escolhas).  

 A compreensão foi através de uma roda de conhecimento onde os discentes 

receberam material de leitura específico sobre os conteúdos da Oficina e também 

perguntas que nortearão o estudo, os envelopes continham legislação, artigos, 

protocolos e instrumentos de avaliação sobre quedas, e foram fornecidos tema a tema a 

fim de construir conhecimento de forma coletiva. Após a leitura, o grupo reunido expos 

sua visão do tema de modo a compor uma rede de ideias. 

 Na reflexão foi utilizada a metodologia da Aprendizagem Baseada em Casos, 

onde os discentes terão oportunidade de vivenciar casos e notificações de eventos 

adversos reais. Esta etapa visa aproximar a ocorrência de eventos adversos à realidade, 

demonstrando em que circunstâncias elas acontecem e a possibilidade de acontecer com 

eles enquanto profissional da área da saúde. 

 Após a discussão do caso, eles foram convidados a apresenta-los e discutir entre 

eles de forma critico-reflexiva. 

 A análise foi empregada a metodologia da Problematização com aplicação do 

Arco de Maguerez. De posse do caso real, iniciasse a primeira etapa do Arco que é a 

observação da realidade (esta etapa esta atrelada a Aprendizagem baseada em Casos). 

 Eles são orientados a traçar os pontos chaves do caso como fatores extrínsecos e 

intrínsecos que levaram ao evento. Para teorização, os discentes se utilizaram dos textos 

trabalhados na etapa de compreensão para embasamento de suas justificativas. E com os 

conhecimentos adquiridos nas suas vivências práticas associadas às adquiridas na 

oficina eles planejaram hipóteses de solução. 

 O momento da ação consistiu na execução da última etapa do Arco de Maguerez 

que é a aplicação na realidade associada ao Role Play. A proposta apresentada aos 

alunos foi que eles dramatizassem o caso que tinham analisado, aplicando as hipóteses 

de solução e analisando os possíveis desfechos que estas soluções proporcionariam. Foi 

ofertado elementos pra que eles compusessem a cena para que esta reproduzisse a 

realidade. 

 Após essa etapa, ocorreu o encerramento das atividades, com reunião da equipe 

para realização de feedbacks acerca da oficina. Houve aplicação do pós-teste, com o 

mesmo teor de perguntas do pré-teste e avaliação sobre o conteúdo do curso. 
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 Durante toda oficina ficou disponível um lanche ofertado pela comissão 

organizadora da oficina para tornar o ambiente mais acolhedor. 

 Este ensaio obedeceu a aspectos éticos sendo assinado um termo de 

consentimento livre e esclarecido por todos os componentes e também um Termo de 

autorização de uso de imagem. 

 

3.4.3.1 Executando a Oficina Pedagógica 

 

A Oficina ocorreu no mês de Julho de 2019 com início às 09 horas da manhã e 

previsão de término às 13 horas na própria Universidade onde os acadêmicos têm aulas. 

Foram realizadas doze inscrições através do formulário online, mas participaram do 

Ensaio quatro acadêmicos, pois oito não compareceram. 

Para a execução do ensaio da Oficina de Ensino na Saúde: Prevenção de Quedas 

Hospitalares havia uma tutora (Enfermeira com expertise em segurança do paciente), 

duas observadoras externas (uma enfermeira e uma terapeuta ocupacional com expertise 

em Segurança do Paciente e Educação) e duas docentes do curso de enfermagem que 

atuaram como interventoras para fim de análise do conteúdo (as duas com formação na 

área de Segurança do Paciente e Educação, com expertise nas metodologias ativas 

utilizadas na Oficina). 

O perfil dos participantes da Oficina foi 75% feminino e 25% masculino com 

idades entre 21 e 26 anos; 50% se encontravam no último período e 50 % no 4º período 

da graduação de enfermagem (período este que é o inicio das atividades de estágio 

hospitalar nesta Universidade). O fator período auxiliou na observação se as temáticas 

trabalhadas na Oficina eram oportunas tendo em vista que metade havia iniciado sua 

experiência em ambiente hospitalar há um semestre e a outra metade findava seu 

processo educativo, já tendo experiência em diversos setores de uma instituição 

hospitalar. 

 

A) SENSIBILIZAÇÃO 

 

Devido ao número de participantes foi formado apenas um grupo de trabalho na 

Oficina. No início houve uma apresentação dos membros da comissão organizadora e 

estabeleceu-se uma roda de conversa a fim de conhecer a todos. Na apresentação além 

do nome, idade e período, os estudantes tinham que responder o porquê de terem se 
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interessado na Oficina destinada a Prevenção de Quedas hospitalares. As falas foram 

unânimes na direção do interesse em ter um conhecimento maior acerca das temáticas 

relacionadas à Segurança do Paciente, pois eles já foram expectadores de situações que 

colocavam em risco a saúde do paciente. 

Foi explicada a finalidade de uma Oficina, as etapas que seriam desenvolvidas e 

neste momento eles realizaram o pró formes ético e o pré-teste. As perguntas podem ser 

visualizadas no Quadro 4 com o aproveitamento obtido em cada uma delas. 

 

Quadro 4: Perguntas e aproveitamento do pré-teste aplicado na Oficina de Ensino na 

Saúde: Prevenção de Quedas Hospitalares. Niterói, 2019 

 

1- Você já teve conhecimento sobre Segurança do Paciente? 

Sim: 100% Não: 0% 

2- Você conhece a Portaria Nº 529 do Ministério da Saúde? 

Sim: 75% Não: 25% 

3- Segurança do Paciente é: 

Correta: 75% Incorreta: 25% 

4- De acordo com o protocolo de quedas da ANVISA, Queda: 

Correta: 100% Incorreta: 0% 

5- Qual opção NÃO é uma forma de prevenir o risco de quedas: 

Correta: 100% Incorreta: 0% 

6- Quais consequências que a Queda pode trazer a um paciente? 

Correta: 100% Incorreta: 0% 

7- Descreva qual a finalidade de uma Escala de Prevenção de quedas, quais 

fatores avaliados e quando ela deve ser aplicada. 

Correta:25% Parcialmente correta: 50% Incorreta: 25% 

 

Visto que o grupo era pequeno e constituído de pessoas interessadas na temática, 

era esperado que o pré-teste demonstra-se que estes acadêmicos já tinham conhecimento 

sobre Quedas e Prevenção de Quedas. As respostas com maior frequência de acerto 

foram perguntas fechadas com opção de resposta múltipla escolha, sendo que na última 

pergunta com resposta aberta pode-se observar que os conceitos ainda precisavam ser 

lapidados. 
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B) COMPREENSÃO 

 

A etapa da compreensão foi constituída do momento em que o grupo trabalhou 

os conteúdos envolvidos na Oficina. Esse momento foi organizado com três estações, 

sendo a primeira estação nomeada de “Segurança do Paciente e Legislação”; a segunda; 

“Quedas, fatores de risco e consequências” e a terceira “Intervenções e Escalas de Risco 

de Quedas”. 

Os quatro acadêmicos reunidos receberam um envelope correspondente à 

estação a ser trabalhada por vez contendo documentos como legislações sobre o 

assunto, artigos científicos e protocolos institucionais, juntamente com perguntas a fim 

de direcionar a busca de informações e construir um pensamento que caminhasse em 

consonância com uma construção coletiva do conhecimento. Eles tiveram 15 minutos 

para realizar a leitura e 10 minutos para a síntese. Na Figura 9 observa-se os 

participantes da Oficina realizando a leitura do material recebido para uma posterior 

troca de conhecimento entre os membros. 

Após cada reunião foi realizada uma discussão conjunta com a tutora, com o 

suporte das professoras expertises como pode se visualizado na Figura 10. 

 

 

Figura 9: Participantes da Oficina na etapa de Compreensão. Niterói, 2019 
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Figura 10: Participantes e Tutora realizando uma discussão acerca da estação desenvolvida. 

Niterói, 2019 

 

C) REFLEXÃO 

 

Este momento foi caracterizado pela aplicação da metodologia Aprendizado 

baseado em casos, onde foi oportunizado aos discentes vivenciar casos e notificações de 

eventos adversos reais ocorridos no hospital da faculdade onde os mesmos estudavam. 

Nesse relato constavam dados de prontuário e notificação de queda real, resguardados 

os devidos anonimatos. Esta etapa visa aproximar a ocorrência de eventos adversos à 

realidade, demonstrando em que circunstâncias elas acontecem e a possibilidade de 

acontecer com eles enquanto profissional da área da saúde. 

Foi proporcionado a eles nesse momento uma leitura cuidadosa e discussão 

entre eles acerca do cotidiano que eles já vivenciaram e como as práticas envolvidas 

podem ser responsáveis por uma assistência insegura. 

Esta etapa da Oficina também foi a “Realidade” a base que constitui a 

Metodologia da Problematização e o Arco de Marguerez. 

Pode ser observado na Figura 11, os participantes recebendo o suporte de uma 

das professoras expertises com a finalidade de esclarecer dúvidas existentes no 

processo. 

 

Figura 11: Participantes da Oficina na etapa de Reflexão. Niterói, 2019 
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D) ANÁLISE 

 

O momento da análise prosseguiu a reflexão onde os discentes foram 

compelidos a realizar o Arco de Marguerez.  

Primeiramente houve a Observação da Realidade, passo inicial para se 

problematizar a situação vivenciada, no caso da oficina, o caso real que os alunos 

tinham em mãos. Tal observação permitiu aos alunos a identificação das dificuldades, 

carências, discrepâncias, de várias ordens, que serão transformadas em problemas. 

(BERBEL, 1998). 

Logo após, pediu-se que os alunos anotassem os ponto-chaves observados no 

Caso que tivesse sido “participante” no desfecho da Queda do paciente. Eles tiveram 

que categorizar esses pontos em fatores de ordem assistencial, de processo, humano ou 

outro que eles achassem oportuno de ser incluído. Os alunos ao realizar esse exercício 

tiveram a chance de perceber que os problemas geralmente são complexos e 

multideterminados. Berbel (1998) orienta que na continuidade das reflexões, eles 

fossem impelidos a se perguntar sobre os possíveis determinantes maiores do problema; 

agora, os alunos percebem que existem variáveis menos diretas, menos evidentes, mais 

distantes, mas que interferem na existência daquele problema em estudo. 

Quando finalizaram, realizou-se leitura conjunta dos fatores, e foi solicitado dos 

acadêmicos que eles justificassem os pontos através das literaturas que eles tiveram 

acesso nas Estações de Conhecimento da etapa de Compreensão da Oficina. Isso 

caracterizou o terceiro item do Arco de Marguerez, a Teorização. A teorização é 

constituída pela investigação propriamente dita, o porquê que aquele ponto-chave é um 

determinante para a Queda do paciente, o que pode ser feito para a mudança desse 

cenário. O que diz a literatura acerca do tema.  

A penúltima fase do Arco de Marguerez é construída naturalmente, pois no 

momento em que os alunos teorizam acerca do tema, eles traçam hipóteses de solução 

pro contexto existente no caso recebido. Foi solicitado que eles construíssem um plano 

de ação com a finalidade de Prevenir a Queda em ambientes hospitalares. 
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E) AÇÃO 

 

A etapa de Ação uniu a última etapa do Arco de Marguerez, Aplicação a 

Realidade, e a metodologia do Role Play. Tendo em vista a impossibilidade dos 

acadêmicos aplicarem seu plano de ação em uma realidade próxima, foi proposto a eles 

que elaborassem um roteiro onde o plano de ação seria aplicado ao paciente do caso 

real, eles definiram os personagens da ação e qual cada um assumiria. 

Foi disponibilizado elementos para tornar a cena mais realística possível como 

materiais hospitalares, aventais e jalecos. Após se organizarem, a cena foi apresentada e 

gravada para observação posterior. “Acredita-se que tal estratégia tenha potencial para 

desenvolver um ensino de habilidades integrado ao processo de cuidar.” (COGO et al., 

2016, p. 1235) 

“(...) Essas circunstâncias proporcionam aos alunos a oportunidade 

de melhorar individual e coletivamente, pois a interação estabelecida nesse 

processo leva à transformação do aluno, ajudando-os a entender que não 

devem esperar que tudo aconteça sistematicamente. A teoria ajuda os alunos 

a analisar, pensar e tomar decisões, enquanto a prática fixa a intencionalidade 

dessa ação típica da prática profissional.” (RIERA, CIBANAL e MORA, 

2010, p.619) 

Pode-se observar durante a execução do role playing que os acadêmicos 

submergiram no caso e colocaram todo conteúdo estudado no plano de ação executado 

com a paciente encenada, como pode ser visto na Figura 12. Compreenderam a 

atribuição de cada personagem: Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, acompanhante e 

paciente; na prevenção de quedas deste serviço. 

 

Figura 12: Integrantes desenvolvendo o Role Play na etapa Ação da Oficina Pedagógica. Niterói, 2019. 
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F) AVALIAÇÃO 

 

Na última etapa ocorreu o encerramento das atividades, com reunião da equipe 

toda para realização de feedbacks acerca da oficina. Cada acadêmico fez um relato 

sobre como se sentiu assumindo o papel no role playing. 

Eles também realizaram feedback acerca da metodologia ativa Oficina 

Pedagógica e as metodologias ativas utilizadas na Oficina. Conforme permitido, esse 

momento foi gravado e transcrito para registrar como avaliação da metodologia pelo 

olhar dos discentes envolvidos. Os depoimentos estão a seguir: 

 

“A forma como foi abordado também por que essa discussão direta, a gente vê 

os problemas e discute de imediato respondendo perguntas, responder pergunta na 

hora de vê pergunta acaba facilitando, porque fica gravado, e a dramatização também, 

você fixa aquilo que você entendeu.” (J., 8º período) 

“Essa forma de se trabalhar em grupo, eu particularmente gosto pois nivela os 

conhecimentos de quem tá participando, porque conversando com as meninas deu pra 

ver como elas aprenderam, a gente aprendeu também; mas houve troca, elas 

aprenderam conosco e a gente com elas.” (L., 8º período) 

“Eu consigo aprender mais fácil dessa forma porque é algo mais dinâmico, e no 

início você deu um questionário sem conhecimento nenhum, entre aspas né, e a gente 

faz aquilo e tem uma noção do que a gente vai aprender naquele momento e com 

aquela contextualização, não só jogando mas a gente pegando é, artigos, as próprias 

portarias, lendo, e resolvendo as questões e depois debatendo, fazendo disso mais 

prático, ensinando aquela prática mesmo como se a gente estivesse mesmo na 

realidade. Então é mais fácil de se aprender.” (B., 4º período) 

“Eu gostei muito da forma como o conteúdo foi feito pela maneira 

construtivista, você dá a informação pra gente e a gente a partir de perguntas você 

tinha que selecionar o que era mais importante, como se fosse fechar um ciclo, aparar 

as arestas, ia ser ótimo se a gente tivesse um curso de verão com várias oficinas iguais 

a essa de diversos temas (...) realmente contribuiu muito na questão do conteúdo.” (B., 

4º período) 

 

Para o encerramento foi aplicado o pós-teste, que teve as mesmas perguntas do 

pré-teste e também um questionário acerca do formato/conteúdo da Oficina. 
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Os resultados do pós testes estão no Quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5: Perguntas e aproveitamento do pós-teste aplicado na Oficina de 

Ensino na Saúde: Prevenção de Quedas Hospitalares. Niterói, 2019 

 

1- Você já teve conhecimento sobre Segurança do Paciente? 

Sim: 100% Não: 0% 

2- Você conhece a Portaria Nº 529 do Ministério da Saúde? 

Sim: 100% Não: 0% 

3- Segurança do Paciente é: 

Correta: 75% Incorreta: 25% 

4- De acordo com o protocolo de quedas da ANVISA, Queda: 

Correta: 75% Incorreta: 25% 

5- Qual opção NÃO é uma forma de prevenir o risco de quedas: 

Correta: 100% Incorreta: 0% 

6- Quais consequências que a Queda pode trazer a um paciente? 

Correta: 100% Incorreta: 0% 

7- Descreva qual a finalidade de uma Escala de Prevenção de quedas, quais 

fatores avaliados e quando ela deve ser aplicada. 

Correta: 100% Parcialmente correta: 0% Incorreta: 0% 

 

Apesar da baixa representatividade da amostra para avaliação, pode se perceber 

que alguns conceitos que anteriormente não estavam claros foram mais bem definidos 

como pode ficar aparente na questão discursiva do teste. Foram observados que algumas 

mudanças devem ser feitas pra aplicação futura do teste. 

Para avaliação do conteúdo da Oficina de Ensino na Saúde: Prevenção de 

Quedas Hospitalares foi apresentada cinco afirmações e através da escala de Likert com 

as opções: 1 Discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- Indiferente, 4- Concordo 

parcialmente e 5- Concordo totalmente; puderam opinar sobre cada quesito, como pode 

ser visualizado no Quadro 6. 
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Quadro 6: Avaliação da Oficina Pedagógica pelos Acadêmicos. Niterói, 2019. 

 

1- Conteúdo da oficina atualizado, informativo, útil, aplicativo. 

Concordo totalmente: 100%  

2- Importância da oficina para aquisição de novos conhecimentos na sua 

formação. 

Concordo totalmente: 100%  

3- A metodologia da oficina contribuiu para apreensão do conteúdo. 

Concordo totalmente: 100%  

4- Qualidade do material didático utilizado. 

Concordo totalmente: 100%  

5- Adequação da carga horária. 

Concordo totalmente: 50% Concordo parcialmente: 25%    Indiferente: 25% 

 

As avaliações vão de encontro aos relatos verbais realizados no momento da 

disciplina. A única afirmação que obteve mais de uma reposta foi acerca da adequação 

do horário que no momento do feedback já havia sido expresso por um dos participantes 

a necessidade de mais tempo pra realização das atividades. Em contrapartida outros 

componentes concordaram que a restrição de tempo tornou a atividade mais dinâmica. 

 

3.4.4. Vídeo Educativo - Prevenção de Quedas : Utilizando Escala de Risco! 

 

 O vídeo surgiu como uma hipótese de solução para ensinar a Prevenção de 

Quedas de forma rápida e simples. A intenção era ter um produto que não dependesse 

na interferência de um professor ou tutor pra que houvesse aprendizado. Em meio a 

tantas discussões ocorridas ao longo do trabalho, surgiu como tema do vídeo a 

Aplicação da Escala de Queda de Morse, por ser uma ferramenta que auxilia na 

prevenção de quedas mas associado a isso há muito desconhecimento do Porquê avaliar 

tais parâmetros sugeridos pela própria escala. 

 O uso de recurso audiovisual propicia que o público tenha acesso a uma base 

sólida de conhecimentos para que ele compreenda melhor as informações, tendo a 

capacidade de formar uma opinião crítica sobre determinado tema e anseie transformar 

o ambiente em que está inserido, visando uma melhor qualidade de vida e satisfação 

pessoal. (RODRIGUES Jr et. al., 2017)  
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 Dalmolin et al. (2016) também afirma que: 

  “Os vídeos educativos têm sido utilizados em diversas experiências 

pedagógicas demonstrando a relevância da sua aplicabilidade no processo de 

ensino aprendizagem, pois combinam vários elementos, tais como imagens, 

texto e som em um único objeto de promoção do conhecimento .” 

 

 Este recurso pedagógico já é utilizado desde 1950 por possibilitar a exploração 

dos mais variados temas proporcionando uma melhor visualização das informações. O 

vídeo educativo pode despertar competências no telespectador como instigar a 

curiosidade e suscitar interesse pela investigação quando é utilizado de forma adequada 

e adaptada aos objetivos da aprendizagem. Desta forma pode-se inferir que o vídeo 

educativo torna possível ao indivíduo uma maior capacidade de reprodução de forma 

coerente o que foi compreendido nas informações transmitidas pela tecnologia 

educativa. (MOREIRA et al., 2013) 

 

 3.4.4.1 Metodologia de Elaboração do vídeo 

 

 A metodologia de elaboração do vídeo foi dividida em três fases: pré-produção, 

produção e pós-produção. (RODRIGUES Jr et al., 2017) O período de elaboração do 

vídeo incluindo todas as fases foi de 8 meses (abril a novembro de 2019). 

 A pré-produção foi caracterizada pela realização do roteiro do vídeo e definição 

da melhor ferramenta para sua construção. Para elaboração do roteiro, utilizou-se a 

pesquisa realizada no estudo como embasamento científico. O roteiro foi realizado em 

formato de storyboard (tipo live action) (GOMES, 2016) que foi idealizado de forma 

preliminar, discutido entre a mestranda e a orientadora e após esse momento, sofreram 

pequenas alterações durante o curso da produção com a finalidade de adequar as 

habilidades da mestranda que atuou como vídeo maker as necessidades de informações 

a serem passadas. 

 Outro aspecto que foi decidido na fase de pré-produção foi o tipo de vídeo, 

definiu-se o estilo animação pois “um excelente meio para contar histórias, a animação 

faz uso de storyboards e personagens para trazer a narrativa a vida e garantir uma 

comunicação adequado com o espectador.” (op. citi., 2016) Tendo em vista também a 

faixa etária do público que se pretende atingir – acadêmicos de enfermagem - concluiu-

se que este tipo de vídeo seria o mais empático. 
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 O software online utilizado foi o Powtoon® e a pesquisadora foi quem realizou a 

construção das animações. 

 A etapa da produção foi a construção do vídeo objetivamente através da 

ferramenta supracitada e ela durou quatro meses, visto que a pesquisadora não tinha 

conhecimento anterior sobre a técnica de construção de animações, o processo foi 

pautado em tutoriais disponíveis online. Após o término da confecção da animação e 

adequação das cenas, foi colocado o áudio com a narração utilizando o programa 

Audacity® a fim de retirar ruídos visto que não havia um estúdio próprio para gravação 

das vozes. Foram utilizadas três vozes para os três personagens que aparecem no vídeo, 

a voz da própria mestranda e de dois voluntários. 

 A fase de pós produção se caracteriza pela validação do vídeo pelos juízes 

especialistas por adaptação dos formulários idealizados por Teixeira e Mota (2011) para 

validação de tecnologias Educacionais. 

 Os juízes especialistas foram selecionados de três áreas: Design gráfico, 

Segurança do Paciente e/ou Ensino, eleitos por suas áreas de expertise e currículo na 

área em que atua sendo um total de 10 selecionados, encontra-se na literatura 

orientações para grupos de 9 a 15 especialistas (TEIXEIRA e MOTA, 2011).  

 O convite foi realizado aos juízes-especialistas através de um aplicativo de bate 

papo, onde os mesmos concordaram com a pesquisa e enviaram o seus endereços de 

email por onde foram encaminhados o formulário de avaliação da Tecnologia 

Educacional, hospedado no GoogleForms® e o vídeo educativo hospedado no 

Youtube®. O TCLE constava no início do Formulário eletrônico.  

 O instrumento de avaliação dos juízes-especialistas é dividido em quatro blocos, 

sendo o primeiro para caracterização dos avaliadores, o segundo para avaliação dos 

objetivos, o terceiro para avaliar estrutura e apresentação e o último para avaliar a 

relevância da TE. Cada item podia ser avaliado através de uma escala com valoração de 

1 a 4 onde 1- Totalmente adequado (TA); 2 – Adequado (A), 3- Parcialmente Adequado 

(PA) e 4- Inadequado (I). 

 A análise das respostas obtidas no formulário seguiu a abordagem de Teixeira e 

Mota (2011), segundo essas autoras realizam-se duas análises das respostas dos 

avaliadores: a quantitativa segundo as diferentes valorações e a representação 

comportamental dos juízes. Também foi realizada uma síntese das anotações das 

sugestões fornecidas para adequação do vídeo. 
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 A análise quantitativa consiste numa estatística simples das porcentagens que 

cada item recebeu pra cada valoração; já a representação comportamental as respostas 

dos juízes recebem um score sendo elas 1 ponto para TA e A, 0 ponto para PA e -1 

ponto para I, para que o item seja validado ele deve obter mais de 70% do score total. A 

análise quantitativa auxilia a verificação das discrepâncias nas respostas, a fim de que a 

avaliação final da conformidade do vídeo não seja afetada por repostas isoladas. 

(TEIXEIRA e MOTA, 2011) 

 

 

 3.4.4.2 Construindo e Validando o Vídeo 

 

A) Storyboard 

 

 Para confecção do Storyboard primeiro foi definido o público-alvo do vídeo, 

acadêmicos de enfermagem mas também pode ser usado para educação permanente da 

equipe de enfermagem, e os objetivos do vídeo: Demonstrar a importância do evento 

adverso Queda; Apresentar características das Escalas de Risco de Queda; Esclarecer a 

escolha da Escala de Queda de Morse; Mostrar a aplicação da Escala de Queda de 

Morse em um paciente e sua conclusão. O tempo em que o vídeo iria transcorrer 

também foi um fator pensado para que não ficasse muito longo e pudesse possibilitar 

dispersão de quem estivesse assistindo. A última versão do Storyboard pode ser 

visualizada no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Storyboard do vídeo educativo – Prevenção de Quedas : Utilizando Escala 

de Risco! Niterói, 2019. 

 

 Roteiro Cena T 

 Abertura: Prevenção de Quedas: Utilizando 

Escala de Risco! 

Uma capa de abertura colocando a 

“Prevenção de Quedas” em destaque. 

Utilizando Escala de Risco! abaixo. 

6” 

1- Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome 

é Norma. 

Fundo de cor clara, personagem feminina 

acenando com um balãozinho com a fala 

da personagem escrita. 

5” 

2- Vim aqui rapidinho pra falar sobre quedas em 

ambientes hospitalares com vocês! 

Fundo de cor clara, personagem feminina 

advertindo com um balãozinho com a fala 

7” 
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da personagem escrita. 

3- Vocês sabiam que Queda é um dos principais 

eventos adversos que ocorrem em hospitais? 

Fundo de cor clara, personagem feminina 

triste com um balãozinho com a fala da 

personagem escrita. 

7” 

4- Segundo relatório da Anvisa de 2014 a 2019, 

Quedas foi o 2º evento adverso mais 

notificado com um total de 31.295 

notificações. 

Ranking com três lugares mostrando os 

eventos adversos mais notificados pela 

Anvisa. 

14” 

5- Sabia que há formas de Prevenir quedas no 

ambiente hospitalar? 

Fundo de cor clara, personagem feminina 

pensando com um balãozinho com a fala 

da personagem escrita. 

6” 

6- Uma delas são as Escalas para avaliação do 

Risco de Quedas! 

Fundo de cor clara, personagem feminina 

advertindo com um balãozinho com a fala 

da personagem escrita. 

6” 

7- As Escalas de Quedas avaliam o risco de esse 

evento acontecer para que possamos preveni-

lo. 

Novo fundo, com a personagem mais em 

destaque, para explicar a aplicação das 

escalas, e texto da fala. 

7” 

8- Elas são muito importantes para avaliar 

fatores que podem causar a queda do paciente 

como: 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

6” 

9- Deambulação, consciência, medicação, queda 

anterior, e assim será possível realizar 

medidas preventivas. 

Checklist com os itens que são avaliados 

pela escala. 

12” 

10- A escala é formulada através de estudos sendo 

importante que ela seja validada no nosso 

país. 

Personagem em meio a muitos papéis 

pensando em qual escala usar? 

5” 

11- Atualmente existem algumas escalas que 

avaliam o Risco de Queda sendo que a Escala 

validada e de maior abrangência no Brasil é a 

Escala de queda de Morse. 

Personagem pesquisando no computador 

sobre a Escala 

6” 

12- Devido a isso vamos usar a Escala de Queda 

de Morse como exemplo de aplicação. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

6” 

13- Essa Escala avalia seis itens: Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

4” 

14- História de Quedas, Diagnóstico secundário, 

Auxilio para deambular, Terapia endovenosa, 

Marcha, Estado mental. 

Quadro negro e personagem escrevendo 

item por item da Escala de risco de queda 

de Morse 

10” 

15- Obtendo como resultados: baixo risco de 

queda, moderado risco de queda e alto risco 

de queda. 

Quadro negro e personagem escrevendo 

item por item dos riscos de queda. 

10” 
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16- Agora vamos ver como aplicamos a Escala de 

Quedas de Morse com o paciente! 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

6” 

17- Enf: Seu José, o senhor caiu alguma vez nos 

últimos 3 meses? 

Seu José: Huuum? Ah sim, mês passado 

minha pressão baixou e eu cai no chão. 

Fundo de uma enfermaria, personagens 

Seu José e Enfermeira com balãozinho 

com cada fala. 

11” 

18- No 1º item História de Quedas marcamos 

SIM – 25 pontos. 

Prancheta com a Escala de Risco de 

Morse com os itens e um check para o 

item respondido na cena. 

6” 

19- Este item aborda se o paciente teve queda 

dentro e fora da instituição nos últimos três 

meses. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

8” 

20- Os estudos mostram que paciente com 

história de queda anterior tem seu risco de 

cair novamente aumentado. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

8” 

21- Enf: Vi no prontuário que o senhor internou 

para tratar pneumonia? 

Seu José: Sim estou com febre e tosse! 

Enf: E o senhor também é diabético, 

hipertenso e dialisa?! 

Seu José: Pois é minha filha! 

Fundo de uma enfermaria, personagens 

Seu José e Enfermeira com balãozinho 

com cada fala. 

17” 

22- No item 2 – Diagnóstico secundário 

marcamos SIM – 15 pontos, pois seu José 

além da doença da internação tem outras 

comorbidades! 

Prancheta com a Escala de Risco de 

Morse com os itens e um check para o 

item respondido na cena. 

9” 

23- É importante a avaliação desse item devido a 

polifarmácia e interações medicamentosas. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

8” 

24- Enf: Quando o senhor chegou, veio na cadeira 

de rodas! O senhor consegue andar? 

Seu José: Ando com muletas porque sinto 

fraqueza nas pernas! 

Enf: O senhor não deve sair do leito sem 

solicitar ajuda! 

Seu José: Não precisa! eu me viro! 

Fundo de uma enfermaria, personagens 

Seu José e Enfermeira com balãozinho 

com cada fala. 

19” 

25- Aqui marcaremos no Item 3- Muletas – 15 

pontos, no Item 5 – Marcha fraca – 10 pontos 

e no Item 6 – Estado Mental – Superestima 

capacidade – 15 pontos. 

Prancheta com a Escala de Risco de 

Morse com os itens e um check para o 

item respondido na cena. 

13” 

26- A necessidade por auxílio na deambulação, a 

característica da marcha e principalmente a 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

13” 
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capacidade de entender suas limitações 

influenciam diretamente no risco de queda do 

paciente. 

27- Vocês viram que ao conversar como paciente, 

já foi possível identificar a resposta de três 

itens na Escala de Queda de Morse. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

9” 

28- Enf: O senhor será puncionado para receber a 

medicação na veia, ok? 

Seu José: Posso andar enquanto estiver 

usando isso? 

Enf: Um profissional da equipe auxiliará o 

senhor! 

Fundo de uma enfermaria, personagens 

Seu José e Enfermeira com balãozinho 

com cada fala. 

14” 

29- E por último marcaremos no Item 4 – terapia 

endovenosa- SIM – 20 pontos. 

Prancheta com a Escala de Risco de 

Morse com os itens e um check para o 

item respondido na cena. 

7” 

30- A avaliação do uso de dispositivo endovenoso 

é importante pela influência das medicações 

recebidas e pelo papel que este exerce como 

dificultador no deslocamento do paciente. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

12” 

31- Agora que já finalizamos a escala de queda de 

morse, só somar os pontos para obter o risco 

de queda do paciente. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

8” 

32- Ao somar todos os itens obtivemos um total 

de 100 pontos. Sendo assim seu José tem Alto 

risco Queda! 

Folha de papel com anotação de cada item 

da escala com as pontuações do seu José. 

Aparece uma calculadora que soma os 

pontos e mostra o resultado. Alto risco de 

Queda. 

11” 

33- Depois de conhecermos a avaliação do risco 

de quedas do paciente podemos ter subsídio 

para intervir de forma correta para prevenir 

Queda do paciente em ambiente hospitalar. 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

10” 

34- Vamos tornar o hospital um ambiente mais 

seguro! 

Fundo azul claro, personagem em 

destaque e texto da fala. 

5” 

35- Lembre-se: em caso de queda notifique ao 

Núcleo de Segurança da instituição ou ao 

Notivisa. Notifique! 

Computador mostrando logo da Notivisa 

e palavra chamando atenção: Notifique! 

8” 

36- Juntos pela Segurança do paciente. Lâmpada representando o LabQualiseg 

UFF e texto de convite a atuação pela 

Segurança do paciente. 

5” 

37- Esta foi uma produção LabQualiseg UFF. Cena de encerramento com o nome da 9” 
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Um produto da Dissertação de Mestrado da 

Enfermeira Daniele Maciel sob orientação: 

Profª Drª Ana Karine Brum. 

mestranda e da orientadora. 

 Cena de créditos Referências, nome das ferramentas 

utilizadas e dos colaboradores. 

5” 

 

B) Cenas 

 

 As cenas foram desenvolvidas de uma forma simples, utilizando os backgrounds 

e personagens de uso liberado do Powtoon®. Numa tentativa de tornar as cenas mais 

harmônicas, buscou-se utilizar fundos de cores claras. A escolha dos personagens teve a 

finalidade de representar o máximo da população brasileira, tendo como personagem 

principal uma mulher negra. O nome desta personagem também tem significado – 

Norma, do latim, regra, costume; pois busca-se que a cultura de Segurança se torne 

realmente um costume a todos os profissionais. 

 Para cenas entre o paciente e a enfermeira, o nome do Seu José foi uma escolha 

aleatória (nome comum, sem especificar um paciente propriamente dito), e a enfermeira 

não recebeu nome para que cada telespectador pudesse se enxergar naquela cena, sendo 

ele o executor daquela Escala. A Figura 13 traz algumas cenas para fim de ilustração. 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 13: Cenas do Vídeo educativo: Prevenção de Quedas – Utilizando Escala de Risco! a) cena de 

apresentação da personagem. b) Cena com o Ranking dos eventos adversos mais notificados a Anvis a. 

c)Cena com personagem mais destacada para explicar algum conceito. d) Cena com checklist dos ite ns 

analisados por uma Escala de Risco de Queda. e) Cena com Quadro negro com itens da Escala de Morse. 

f) Cena do hospital com paciente e Enfermeira. g) Cena com preenchimento da Escala de Quedas. h) 

Cena com a personagem fazendo pesquisa científica. Niterói, 2019. 

 

C) Validação 

 

 Para validação da tecnologia educacional (TE), utilizou-se com referência os 

instrumentos utilizados por Teixeira e Mota (2011) modificados para se adequar as 

características de TE.   

 O convite foi enviado a 10 avaliadores e foram obtidas 9 respostas. Como 

caracterizações dos participantes da validação tiveram 88,9% de mulheres e 11,1% de 

homens, com idades entre 22 a 63 anos. Relacionando o tempo de formação, 22,3% 

estão formados entre 5 e 10 anos; 33,3%, com formação entre 11 a 15 anos; 33,3% com 

16 a 20 anos e 11,1% acima de 20 anos de formado. 

 Em relação à formação acadêmica um dos avaliadores era Pós doutor, quatro 

eram doutores, dois mestres e dois Especialistas em suas áreas. Em relação às áreas de 

Expertises, 66,7% declararam serem expertises em Segurança do Paciente, 66,7% em 

Ensino/Educação, sendo 44,4% dos juízes se enquadraram como expertises de 

Segurança do Paciente e Ensino; 22,2% em Design Gráfico. 

  

 

 

e) f ) 

g) h) 
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 Análise das Sugestões 

 

 A maioria das sugestões deixadas pelos juízes ao longo da avaliação do vídeo 

versa acerca da adequação ortográfica e de mudanças de alguns termos científicos como 

medicação, interação medicamentosa e polifarmácia com intuito de simplificar o 

entendimento do público-alvo. 

 Em relação com a forma do vídeo, houve uma observação acerca do tempo do 

vídeo, sugerindo que o mesmo fosse mais objetivo e mais rápido em contrapartida outro 

juiz sugeriu que fosse acrescentados mais definições como por exemplo: o que é queda 

e as intervenções após a aplicação da escala, o que tornaria o vídeo muito mais longo. 

 Outro aspecto citado relacionado ao design e produção do vídeo foi a falta de 

sincronismo em alguns momentos em relação a fala e a boca do personagem, e também 

a fonte da letra utilizada na animação que não aceitava grafismos como til e cedilha. 

 A adequação dos termos e ortografia será realizada a fim de tornar o produto 

mais correto possível, no entanto alterações a níveis mais funcionais não serão possíveis 

de ser realizadas tendo em vista os limites do próprio programa utilizado para produção 

da animação. Não há meios de modificar as ações da personagem durante a cena e as 

fontes fornecidas pelo programa não aceitam caracteres próprios do português por ser de 

origem americana. 

 

 Análise das respostas dos Juízes Especialistas e da Representação 

Comportamental 

 

 Na Tabela 2 pode ser visualizada as perguntas por bloco com as respectivas 

respostas. 

 

Tabela 2: Avaliação do Vídeo Educativo- Prevenção de Quedas: Utilizando escala de risco! pelos juízes -

especialista. Niterói, 2019 

 

Itens Avaliados N Score 

Bloco: TA A PA I  

OBJETIVOS      

1- As informações/conteúdos são ou estão coerentes com as 

necessidades cotidianas do público-alvo da TE. 

7 1 1 0 88,9% 

2- As informações/conteúdos são importantes para a formação 

profissional do publico alvo da TE. 

7 0 2 0 77,8% 
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3- Convida e/ou instiga à mudanças de comportamento e atitude 

frente a prevenção do risco de queda do paciente em ambiente 

hospitalar. 

3 4 0 2 55,5% 

4- Pode circular no meio científico da área. 6 1 2 0 77,8% 

5- A TE Atende aos objetivos de auxiliar no ensino sobre escalas de 

risco de queda em ambiente hospitalar. 

6 1 1 1 66,7% 

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO      

1- O vídeo é apropriado para o público-alvo da TE. 6 0 3 0 66,7% 

2- As mensagens estão apresentadas de maneira clara e objetivas. 5 3 1 0 88,9% 

3- As informações apresentadas estão cientificamente corretas . 5 2 1 1 66,7% 

4- O material está apropriado ao nível sociocultural do público-alvo 

da TE. 

5 1 1 2 44,4% 

5- Há uma sequência lógica de conteúdo proposto. 8 0 0 1 77,8% 

6- As informações estão bem estruturadas em concordância e 

ortografia. 

5 0 2 2 33,3% 

7- O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do 

publico alvo da TE. 

5 1 1 2 44,4% 

8- As informações da abertura, apresentação são adequadas. 8 0 1 0 88,9% 

9- A animação esta expressiva e suficiente. 5 2 2 0 77,8% 

10- O material: vídeo educacional está apropriado. 5 2 2 0 77,8% 

11- O número de cenas e tempo está adequado. 6 0 2 1 55,6% 

RELEVÂNCIA      

1- O tema retrata aspectos-chave que devem ser reforçados. 7 0 1 1 66,7% 

2- O vídeo permite a transferência e generalização do aprendizado a 

diferentes contextos (formação pedagógica e educação permanente). 

6 1 2 0 88,9% 

3- O vídeo propõe à construção de conhecimento. 7 2 0 0 100% 

4- O vídeo aborda os assuntos necessários para o saber do público 

alvo. 

5 1 3 0 66,7% 

5- O vídeo está adequado para ser usado por qualquer profissional 

para o público alvo. 

5 1 1 2 44,4% 

 

 As respostas dos juízes- especialistas para os três blocos foram: 122 ou 64,5% 

para Totalmente Adequado (TA), 23 ou 12,3% para Adequados (A), 29 ou 15,3% para 

Parcialmente Adequados (PA) e 15 ou 7,9% para Inadequado (I). Baseado nesses 

números pode-se inferir que houve uma tendência dos juízes optarem pelas respostas de 

forma concordante tendo em vista que a maioria ficou entre TA (122), A (23) e PA (29); 

podendo concluir que não houve indicação significativa de discordância. 

 Em relação à avaliação por blocos do instrumento:  

Bloco 1 - Objetivos: bloco que avalia os propósitos, metas ou fins a serem atingidos 

pelo vídeo, teve como respostas 29 ou 64,4% para TA, 7 ou 15,6% para A, 6 ou 13,3% 

para PA e 3 ou 6,7% para I. Este bloco avalia a tecnologia como adequada quanto aos 

objetivos pois das 45 (100%) opções de respostas, 36 (80%) foram TA e A.  
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Bloco 2 –Estrutura e Apresentação: este bloco avalia o formato de apresentação, 

coerência, organização geral, estrutura e apresentação do vídeo educativo, obtendo 

como respostas 63 ou 63,6% para TA, 11 ou 11,1% para A, 16 ou 16,2% para PA e 9 ou 

9,1% para I. Na questão Estrutura e apresentação o produto também foi avaliado como 

adequado, visto que das 99 (100%) possibilidades de resposta, 74 (74,7%) foram TA e 

A. 

Bloco 3 – Relevância: este último bloco avalia as características e o grau de significação 

da tecnologia educacional. Obteve como respostas 30 ou 66,7% para TA, 5 ou 11,1% 

para A, 7 ou 15,5% para PA e 3 ou 6,7% para I. Sendo esse bloco também avaliado 

como adequado pois das 45 (100%) possibilidades de respostas, 35 (77,8%) foram TA e 

A. 

 No que se refere a análise comportamental dos juízes especialistas foram 

considerados itens validados o que obtiveram índice de concordância maior que 70%. 

No bloco - objetivo, dos cinco itens, dois não foram validados; no bloco – estrutura e 

apresentação, dos 11 itens, seis não foram validados e no bloco relevância, dos cinco 

itens três não foram validados. 

 Após essa avaliação optou-se por realizar uma revisão do vídeo para adequação 

dos pontos não validados a fim de uma utilização futura com o público alvo. 
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3.5 Etapa: Aplicação a Realidade – Oficina de Prevenção de Quedas Hospitalares 

 

 A última etapa do Arco de Marguerez é a síntese de toda uma caminhada: a 

aplicação do que foi estudado a realidade vivenciada. Segundo Berbel (1998) “esta 

etapa da Metodologia da Problematização ultrapassa o exercício intelectual pois as 

decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas” . Esta etapa implica num 

compromisso do pesquisador com o seu meio pois do meio observou-se os problemas e 

para o meio levará uma resposta. 

 Após toda trajetória de estudo pode-se concluir que a resposta para questão 

norteadora: Quais estratégias de ensino aprendizagem poderão ser utilizadas para o 

ensino da meta 6: Prevenção de Quedas para acadêmicos de Enfermagem de forma 

prática e inovadora? mais adequada é uma Oficina Pedagógica com a inserção de 

diversas metodologias ativas e inclusão de uma tecnologia Educacional em formato de 

vídeo. 

 A proposta que este estudo desenha pode ser visualizada a seguir na Ficha 

Técnica – Produto Tecnológico de Ensino, esta oficina pode ser ofertada uma vez a cada 

semestre, oportunizando a difusão do conhecimento acerca da Segurança do Paciente. 
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FICHA TÉCNICA – PRODUTO TECNOLÓGICO DE ENSINO 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL: OFICINA PEDAGÓGICA 

 

“ Oficina de Prevenção de Quedas                                Responsáveis:  

   Hospitalares: Caia Nessa Idéia!”                               Mestranda Enfª Daniele Maciel 

                                                                                          Profª Drª Ana Karine Brum 

 

Público Alvo:                        Carga Horária:                    Pré-requisito: 

Acadêmicos de Enfermagem                     4 Horas                     Ter realizado estágio em 

do 4º ao 9º período                                                           ambiente hospitalar.  

 

Nº de Participantes sugeridos: 

15 a 30  

 

Tema: Meta 6 do Ministério da Saúde       Modalidade:                      Local:  

                em Segurança do Paciente                     Presencial                      EEAAC - UFF 

                   Prevenção de Quedas 

Objetivo Geral:                                                   Objetivos Específicos: 

Refletir acerca da Segurança do Paciente       - Conhecer o tema Segurança do Paciente; 

principalmente no que tange a Meta 6 –         - Entender a inserção das Quedas na Segurança do  

Prevenção de Quedas do PNSP.                         Paciente; 

                                                                             - Reconhecer fatores de risco para quedas em uma  

                                                                               unidade hospitalar; 

                                                                            - Compreender a aplicação de uma Escala de Risco de 

                                                                              Quedas; 

                                                                            - Empregar Protocolo de Prevenção de Quedas. 

Conteúdos: 

-Segurança do Paciente e Legislação sobre o tema; 

-Quedas no ambiente hospitalar; 

-Fatores de risco; 

- Intervenções para prevenção de Quedas. 

Metodologias: 

Sensibilização - Dinâmica de autoconhecimento 

Reflexão: Estudo dirigido 

Compreensão: - Aprendizado baseado em casos  

                        - Metodologia da Ploblematização com aplicação do Arco de Maguerez;  

                        - Exposição do vídeo educativo: Prevenção de Quedas – Aplicando Escalas de Risco! 

Ação: Role Play 

Avaliação: pré e pós teste da Oficina. 

 

Plano de aula: 

 

Conteúdo Objetivos Desenvolvimento Materiais Avaliação Duração 

-Segurança 

do Paciente 

e Legislação 

sobre o 

tema; 

- Conhecer o 

tema 

Segurança do 

Paciente; 

- Apresentação 

da oficina, 

objetivos e 

etapas pelas 

tutoras: 

exposição rápida 

- Recurso 

audiovisual: 

computador e 

data show; 

Será observada através dos 

mecanismos de participação 

dos alunos; interação dos 

grupos; análises dos pré e 

pós-testes. 

- 8:30 às 9:00 

(30 minutos) 
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-Quedas no 

ambiente 

hospitalar; 

 

 

-Fatores de 

risco; 

 

 

 

Intervenções 

para 

prevenção 

de Quedas.  

 

- Entender a 

inserção das 

Quedas na 

Segurança do 

Paciente; 

 

- Reconhecer 

fatores de 

risco para 

quedas em 

uma unidade 

hospitalar; 

 

Compreender 

a aplicação 

de uma 

Escala de 

Risco de 

Quedas; 

 

- Empregar 

Protocolo de 

Prevenção de 

Quedas. 

da oficina; 

- Dinâmica de 

apresentação do 

grupo: em roda 

cada membro 

pega um palito 

de fósforo, 

acenderá e terá 

que se apresentar 

respondendo as 

perguntas pré-

determinadas 

enquanto o palito 

está aceso; 

 

-Realização do 

pré-teste; 

 

- Estações do 

conhecimento: o 

grupo será 

dividido em 

cinco grupos e 

cada grupo 

receberá material 

de leitura 

específico sobre 

um dos 

conteúdos da 

Oficina e 

também 

perguntas que 

nortearão o 

estudo. Após a 

leitura, cada 

grupo terá que 

expor aos outros 

o seu tema, de 

modo a compor 

uma rede de 

ideias; 

Apresentação do 

Vídeo Educativo 

Prevenção de 

Quedas – 

Realizando 

Escalas de Risco! 

 

-Intervalo 

 

 

- Caixa de 

fósforos; 

 

 

 

 

 

 

 

- Celulares 

dos 

acadêmicos; 

 

- artigos 

impressos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- relatos de 

 

-9:00 às 9:30 

(30 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

- 9:30 às 9:50 

(20 minutos) 

 

-Leitura do 

material: 9:50 

às 10:10 (20 

minutos) 

 

-Explanação 

do conteúdo: 

10:10 às 10:40 

(30 minutos 

sendo 5 

minutos para 

cada grupo 

mais 5 minutos 

para 

intervenções) 

 

 

 

 

-10:40 às 10:45 

(5 minutos)  

 

 

-10:40 às 11:00 

(20 minutos) 
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- Análise de 

casos: 

Ainda em grupo, 

receberão cinco 

casos reais com 

evento adverso 

Queda onde terão 

que: identificar 

os fatores que 

determinaram 

aquele desfecho; 

o porquê desses 

fatores terem 

sido 

influenciadores 

do evento, 

identificar 

hipóteses de 

solução e aplicar 

a realidade 

através de 

dramatização da 

cena com o 

desenvolvimento 

de ações que 

preveniriam 

aquele evento.  

 

-Conversa aberta 

sobre a 

importância do 

profissional na 

Queda e na 

Prevenção dela; 

 

-Realização da 

avaliação da 

oficina em um 

feedback 

utilizando apenas 

uma palavra, 

aplicação do pós-

teste. 

caso 

impressos e 

material para 

caracterização; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gravador e 

celulares dos 

acadêmicos. 

 

-Análise dos 

casos - 11:00 

às 11:40 (40 

minutos) 

 

-

Dramatizações: 

11:40 às 12:30 

(50 minutos 

sendo 10 

minutos para 

cada grupo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discussão 

12:30 às 13:00 

(30 minutos)  

 

 

- Feedback – 

13:00 às 13:30 

(30 minutos) 

-Avaliação e 

encerramento  

- 13:30 às 

14:00 (30 

minutos). 
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CAPITULO 4 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante um pouco mais de dois anos de caminhada com a pesquisa pode-se 

dizer que ela criou seu próprio rumo, conduzindo a jornada de forma surpreendente. No 

início o olhar estava muito voltado a assistência e a cada passo o Ensino ia se mostrando 

como chave para resolução de todas as questões.  

 Há um ano foi sugerida pela banca de qualificação uma nova metodologia, 

desconhecida até o presente momento, mas que se tornou uma ferramenta essencial no 

desenvolvimento do percurso metodológico. O Arco de Marguerez através da 

Metodologia da Problematização foi o início, meio e fim de todos os pensamentos que 

se emaranhavam sem sentido. 

 O evento Queda como explícito desde o primeiro momento neste texto, é 

situação que expõe o paciente a insegurança se confirmando pelos dados obtidos no 

Serviço de Emergência através da análise observacional e da coleta de dados com a 

Escala de Queda de Morse. Situação que expõe discentes sem um conhecimento prévio 

acerca do tema em seu ambiente de estágio. 

 Já descrito em bases legais sobre a importância da abordagem do tema segurança 

do paciente nos cursos técnicos, graduações e pós graduações na área da saúde, este 

estudo criou produtos tecnológicos com finalidade educacional para tornar esses 

preceitos uma realidade. 

 A oficina pedagógica Prevenção de Quedas Hospitalares – Caia nessa idéia! 

reúne uma abrangência de metodologias ativas, o que torna o processo de aprender 

dinâmico, otimizando o tempo curto que atualmente há dentro dos currículos para o 

ensino da diversidade de temas em uma graduação. A oficina também é uma ferramenta 

versátil, que pode ser alterada para os mais devidos fins, públicos e temas. Além de 

associar uma tecnologia educacional, nesse caso o vídeo, que torna a proposta atraente e 

inovadora. 

 As limitações dessa pesquisa foram de cunho operacional principalmente na 

formulação do vídeo, pois houve uma necessidade por parte da autora de realizar o 

trabalho a fim de manter fiel o que foi projetado a sua imaginação. Pode-se dizer que 

não ficou perfeito mas houve perfeição no ato de concluí-lo simplesmente porque este 

foi concebido e produzido por si. 
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 O ensaio realizado como coleta de dados da Oficina foi essencial para 

adequações e formulação do produto final. Ela corroborou o uso das metodologias 

associadas à Oficina Educativa: Metodologia da Problematização, Aprendizado baseado 

em casos e Role Playing, por atuarem de forma complementar na construção do 

conhecimento em coletividade, se caracterizando como uma composição metodológica 

dentro de uma pedagogia adequada para uso no público alvo. 

 As contribuições que este estudo deixa para o Ensino na Saúde é a valorização 

de um tema pouco explorado no âmbito das academias e o fornecimento de ferramentas 

pedagógicas que podem ser facilmente replicadas e mimetizadas, que não se restringe a 

época, se mantendo atual toda vez que for reescrita. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento livre e esclarecido aos pacientes 

participantes da pesquisa 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a) 

 Venho convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Oficina de ensino na saúde: construção 

de uma estratégia de ensino aprendizagem para prevenção de quedas hospitalares”  que está sendo 

desenvolvida por Daniele Maciel de Lima Silva, Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional de 

Ensino a Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ UFF  sob a orientação da Profa Drª 

Ana Karine Ramos Brum. Os objetivos do estudo são desenvolver e avaliar a “Oficina de Ensino na 

Saúde para prevenção de quedas hospitalares” no cenário da emergência; traçar o perfil do Risco de 

Queda dos pacientes  atendidos na emergência adulta do HUAP; identificar o conhecimento sobre a meta 

6 dos acadêmicos, residentes (de medicina e enfermagem); discutir os resultados frente ao programa 

nacional de segurança do paciente; desenvolver uma estratégia de ensino aprendizagem para a “Oficina 

de Ensino a Saúde na Prevenção de Quedas hospitalares”.A finalidade deste trabalho é contribuir para a 

implantação da meta ¨- Prevenção de quedas – do Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

buscando diminuir a níveis insignificantes tal ocorrência. 

 Aos pacientes, este trabalho é de extrema importância para o aumento da qualidade da 

assistência, aos profissionais, essa pesquisa dará subsídios ao desenvolvimento de uma prática 

assistencial responsável conforme preceitos éticos e legais que regem cada categoria, e aos discentes 

será mais uma ferramenta para sua formação pedagógica. Solicitamos a sua colaboração para a 

aplicação da Escala de Morse traduzida, que consiste em um documento que avaliará os fatores de 

risco de queda a que o senhor está submetido durante sua internação nesta unidade, tendo como 

tempo médio para essa aplicação 10 minutos , como também sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica nacional e/ou 

internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto.  

 Os riscos possíveis associados a esse estudo poderá ser “vazamento” de informações pessoais em 

circunstância da coleta de dados pessoais e consulta a prescrições e prontuários, no entanto esses dados 

serão manipulados apenas pela pesquisadora principal, sendo armazenado em computador pessoal 

resguardado por senha. Esclarecemos que sua participação (ou a participação do participante pelo qual és 

responsável) no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar 

do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. Os pesquisadores estarão a sua disposição 

para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
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Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será 

minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento 

em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados 

para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma via desse 

documento. 

Nome: ________________________________________  RG nº: _____________________  

 

Nome: ________________________________________ RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________  

 

Niterói, ____de ___________________de 2018 

 

______________________________________                     ____________________________ 

Ass. do participante ou responsável legal                         Ass. pesquisadora responsável 

 

Contato com o Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) 

Daniele Maciel de Lima Silva - Telefone: 21  

 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os 

benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a 

todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos  participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, 

das 08:00 às 17:00 horas: 

  

E.mail: etica@vm.uff.br                       Tel/fax: (21) 26299189 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B - Termos de Consentimento Livre e Esclarecido aos discentes 

participantes da pesquisa 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 Venho convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Oficina de ensino na saúde: construção de 

uma estratégia de ensino aprendizagem para prevenção de quedas hospitalares” que está sendo 

desenvolvida por Daniele Maciel de Lima Silva, Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional de 

Ensino a Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ UFF  sob a orientação da Profa Drª 

Ana Karine Ramos Brum. Os objetivos do estudo são desenvolver e avaliar a “Oficina de Ensino na 

Saúde para prevenção de quedas hospitalares”; traçar o perfil do Risco de Queda dos pacientes atendidos 

na emergência adulta do HUAP; identificar o conhecimento sobre a meta 6 dos acadêmicos de 

enfermagem; discutir os resultados frente ao programa nacional de segurança do paciente; desenvolver 

uma estratégia de ensino aprendizagem para a “Oficina de Ensino a Saúde na Prevenção de Quedas 

hospitalares”. A finalidade deste trabalho é contribuir para a implantação da meta ¨- Prevenção de quedas 

– do Programa Nacional de Segurança do Paciente, buscando diminuir a níveis insignificantes tal 

ocorrência.  

 Aos pacientes, este trabalho é de extrema importância para o aumento da qualidade da 

assistência; aos profissionais de saúde, essa pesquisa dará subsídios ao desenvolvimento de uma 

prática assistencial responsável conforme preceitos éticos e legais que regem cada categoria, e aos 

discentes será mais uma ferramenta para sua formação pedagógica. Solicitamos a sua colaboração 

para participação na oficina e para responder os testes elaborados no Google formulários om 

perguntas fechadas e abertas acerca do seu conhecimento sobre o tema Prevenção de quedas, esta 

será gravada na nuvem, se dará durante a execução da oficina e durará em média 30 minutos, 

como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

saúde e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto.  

 Os riscos possíveis associados a esse estudo poderão ser desconforto no momento da realização 

do teste, e sentir-se constrangido frente às perguntas realizadas podendo ser encerrada conforme desejo do 

participante; além disso, haverá coleta de dados pessoais com risco de “vazamento” dessas informações, 

no entanto esses dados serão manipulados apenas pela pesquisadora principal, sendo armazenado em 

computador pessoal resguardado por senha. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, 

portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolv er a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
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 Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação 

sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei 

uma via desse documento. 

Nome:____________________________________________________ RG nº: _____________________ 

 

Niterói, ____de ___________________de 2019 

 

_______________________________                                    ____________________________________ 

 Ass. do participante                  Ass. pesquisadora responsável 

 

Contato com o Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) 

Daniele Maciel de Lima Silva - Telefone: 21 993791997 

 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os 

benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a 

todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, 

das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: etica@vm.uff.br   Tel/fax: (21) 26299189  
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APÊNDICE C - Termos de Consentimento Livre e Esclarecido aos juízes- especialistas 

participantes da pesquisa 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 Venho convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Oficina de ensino na saúde: construção de 

uma estratégia de ensino aprendizagem para prevenção de quedas hospitalares” que está sendo 

desenvolvida por Daniele Maciel de Lima Silva, Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional de 

Ensino a Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ UFF sob a orientação da Profa Drª 

Ana Karine Ramos Brum. A finalidade deste trabalho é contribuir para a implantação da meta - 

Prevenção de quedas – do Programa Nacional de Segurança do Paciente, buscando diminuir a níveis 

insignificantes tal ocorrência.  

 Solicitamos a sua colaboração para responder o presente questionário acerca do vídeo educativo: 

Escala de risco de quedas, produto integrante da referida pesquisa, destinado ao público -alvo - 

acadêmicos de enfermagem/ profissionais de enfermagem. A res posta será gravada automaticamente ao 

final do questionário e durará cerca de 10 minutos, como também sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica nacional e/ou 

internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Os 

riscos envolvidos são “vazamento” de informações pessoais em circunstância da coleta de dados pessoais, 

no entanto esses dados serão manipulados apenas pela pesquisadora prin cipal, sendo armazenado em 

computador pessoal resguardado por senha. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo é só solicitar a pesquisadora a retirada das suas repostas. A pesquisadora 

estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da 

pesquisa. 

 A concordância do presente termo estará registrada no Formulário Online fornecido através do 

email do participante da pesquisa.  

 

Contato com o Pesquisadora Responsável:  

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) 

Daniele Maciel de Lima Silva - Telefone: 21 993791997 

 

 Este estudo foi autorizado pelo comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sob o CAAE: 

85418618.4.0000.5243. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes 

tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências  regulatórias. Assim, os CEPs 

procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em 

caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 
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E.mail: etica@vm.uff.br                       Tel/fax: (21) 26299189 

 

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2019. 

 

 

____________________________ 

Ass. pesquisadora responsável 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE D – Roteiro de Observação. 

 
 

 

 

ROTEIRO OBSERVACIONAL 

 

Data: ___/___/___           Início: ___:___  Término: ___:___ 

 

Nº de pacientes:  Hipodermia: _____  Box:_____  Corredor: _____ 

Enfermeiros: _______ 

Tecnicos de Enfermagem: _______ 

Médicos: ________ 

Acadêmicos de _________________________ 

Residentes de___________________________ 

 

Cenários observados: _________________________________________________________  

1- Superfície (condições do piso, poças dàgua...) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2- Objetos no chão 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3- Iluminação 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4- Mobiliário (condições das macas, cadeiras de rodas, cadeiras de espera, escadas, suportes de soro com 

rodinha...) 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

5- Ação dos profissionais que apresentaram risco de queda para os pacientes: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6- Outras observações: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________Roteiro baseado nos fatores de risco para quedas apresentados 

pelo artigo: 

MIAKE-LYE, IM, HEMPEL, S; GANZ, DA, SHEKELLE PG. Inpatient Fall Prevention Programs as a 

Patient Safety Strategy - A Systematic Review. Annals of Internal Medicine, vol. 158, N. 5 (Parte 2), pp. 

396-7. 2013 
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APÊNDICE E – Autorização de Uso de Imagem. 

 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

O presente documento refere-se a cessão de uso de imagem do acadêmico abaixo citado junto 

ao Labqualiseg UFF. Ao assinar o documento, o acadêmico concorda: a) com a utilização da 

sua imagem na divulgação e registro de sua participação no evento realizado na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, no município de Niterói: Oficina de Prevenção de 

Quedas: Caia nessa Ideia! Por meio de material impresso (folhetos, cartazes, painéis, banners, 

etc) e eletrônico (site, blogs, slides, redes sociais, etc.); b) que por imagem entenda-se a 

fotografia, filmagem ou ilustração do acadêmico, individual ou em grupo; c) que essa 

autorização é exclusiva para uso do Labqualiseg UFF, não estando este autorizado a cederem as 

imagens para outras instituições e fins não estabelecidos no item “a”; d) que a cessão de imagem 

é gratuita e o Labqualiseg UFF, por meio da  Oficina de Prevenção de Quedas: Caia nessa 

Ideia! Não se responsabilizam pala apropriação e utilização indevida das imagens por terceiro; 

e) que, caso o aluno sinta-se constrangidos, ofendidos ou incomodados, ou desrespeitados pelo 

uso da imagem e discordem de sua publicação, devem comparecer a esta universidade e 

registrar o PEDIDO DE RETIRADA DE IMAGEM. Deste modo, ciente do estabelecido acima: 

 

(  ) Sim, concordo com os termos e autorizo o uso de imagem 

(  ) Não concordo com os termos e não autorizo o uso de imagem. 

 

Acadêmico:__________________________________________________________________  

 

Niterói, ___ de ____________________ de 2019. 

 

______________________________________________ 

Ass. Do Responsável pela Oficina 
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APÊNDICE F – Plano de Aula 

 
Plano de Aula – Oficina de Prevenção de Quedas: Caia nessa ideia! 

Público Alvo: Acadêmicos de Enfermagem do 7º ao 9º período que já tenham realizado estágio curricular 

no Hospital Universitário Antônio Pedro 

Tema: Meta 6 do Ministério da Saúde em Segurança do Paciente – Prevenção de Quedas  

Data: 03/07/2019 

Horário: 8:30 às 14:00 

Conteúdo Objetivos Desenvolvimento Materiais Avaliação Duração 

-Segurança do 

Paciente e 

Legislação 

sobre o tema; 

 

 

-Quedas no 

ambiente 

hospitalar; 

 

 

 

-Fatores de 

risco; 

 

 

 

 

- Intervenções 

para 

prevenção de 

Quedas.  

- Conhecer o 

tema 

Segurança do 

Paciente; 

 

 

- Entender a 

inserção das 

Quedas na 

Segurança do 

Paciente; 

 

- Reconhecer 

fatores de 

risco para 

quedas em 

uma unidade 

hospitalar; 

 

- 

Compreender 

a aplicação de 

uma Escala de 

Risco de 

Quedas; 

 

- Empregar 

Protocolo de 

Prevenção de 

Quedas. 

- Apresentação 

da oficina, 

objetivos e 

etapas pelas 

tutoras: 

exposição rápida 

da oficina e da 

pesquisa que está 

sendo 

desenvolvida; 

 

- Dinâmica de 

apresentação do 

grupo: em roda 

cada membro 

pega um palito 

de fósforo, 

acenderá e terá 

que se apresentar 

respondendo as 

perguntas pré-

determinadas 

enquanto o palito 

está aceso; 

 

-Realização do 

pré-teste e 

assinatura do 

TCLE; 

 

- Estações do 

conhecimento: o 

grupo será 

dividido em 

- Recurso 

audiovisual: 

computador e 

data show; 

 

 

 

 

 

- Caixa de 

fósforos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Celulares 

Será 

observada 

através dos 

mecanismos 

de 

participação 

dos alunos; 

interação dos 

grupos; 

análises dos 

pré e pós-

testes. 

- 8:30 às 9:00 

(30 minutos) 

 

 

 

 

 

 

-9:00 às 9:30 

(30 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9:30 às 9:50 

(20 minutos) 
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cinco grupos e 

cada grupo 

receberá material 

de leitura 

específico sobre 

um dos 

conteúdos da 

Oficina e 

também 

perguntas que 

nortearão o 

estudo. Após a 

leitura, cada 

grupo terá que 

expor aos outros 

o seu tema, de 

modo a compor 

uma rede de 

ideias; 

 

-Intervalo 

 

 

- Análise de 

casos: 

Ainda em grupo, 

receberão cinco 

casos reais com 

evento adverso 

Queda onde terão 

que: identificar 

os fatores que 

determinaram 

aquele desfecho; 

o porquê desses 

fatores terem 

sido 

influenciadores 

do evento, 

identificar 

hipóteses de 

solução e aplicar 

a realidade 

através de 

dramatização da 

cena com o 

desenvolvimento 

de ações que 

dos 

acadêmicos; 

 

 

- artigos 

impressos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- relatos de 

caso 

impressos e 

material para 

caracterização; 

 

 

 

-Leitura do 

material: 9:50 

às 10:10 (20 

minutos) 

 

-Explanação 

do conteúdo: 

10:10 às 10:40 

(30 minutos 

sendo 5 

minutos para 

cada grupo 

mais 5 minutos 

para 

intervenções) 

 

 

 

 

 

 

  

-10:40 às 

11:00 (20 

minutos) 

 

-Análise dos 

casos - 11:00 

às 11:40 (40 

minutos) 

 

-

Dramatizações: 

11:40 às 12:30 

(50 minutos 

sendo 10 

minutos para 

cada grupo) 
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preveniriam 

aquele evento.  

 

-Conversa aberta 

sobre a 

importância do 

profissional na 

Queda e na 

Prevenção dela; 

 

-Realização da 

avaliação da 

oficina em um 

feedback 

utilizando apenas 

uma palavra, 

aplicação do pós-

teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gravador e 

celulares dos 

acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Discussão 

12:30 às 13:00 

(30 minutos)  

 

 

 

 

- Feedback – 

13:00 às 13:30 

(30 minutos) 

 

-Avaliação e 

encerramento  

- 13:30 às 

14:00 (30 

minutos). 
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ANEXO A – Morse Fall Scale traduzida e adaptada para a língua portuguesa.* 

 
Nome:__________________________________________ Idade:______  Sexo: _____ 

Data de internação:_____________  Diagnóstico:_______________________________ 
 

1. Histórico de quedas 

Não Paciente sem história de quedas nos últimos três meses 0 

Sim Paciente caiu durante o período da internação hospitalar ou se tem 

histórico recente (até três meses) de quedas por causas 

fisiológicas, tais como convulsões ou marcha comprometida antes 

da admissão hospitalar. 

25 

2. Diagnóstico Secundário 

Não Apenas um diagnóstico médico. 0 

Sim Mais de um diagnóstico médico 15 

3. Auxílio na deambulação 

Nenhum/acamado/ 

Auxiliado por 

Profissional da 

saúde 

Paciente deambula sem equipamento auxiliar (muleta, bengala ou 

andador), ou deambula com a ajuda de um membro da equipe de 

saúde, ou ainda usa cadeira de rodas ou se está acamado e não sai 

da cama sozinho. 

0 

Muletas/bengala/ 

Andador 

Paciente utiliza muletas, bengala ou andador. 15 

Mobiliário/parede Paciente movimenta-se apoiando-se no mobiliário/paredes 30 

4. Utilização de dispositivo Intravenoso 

Não Se o paciente não usa dispositivo endovenoso. Nota: quando o 

paciente usa dispositivo totalmente implantado, considera-se 

pontuação zero, quando não estiver em uso. 

0 

Sim Se o paciente usa dispositivo endovenoso com infusão contínua ou 

não (salinizado ou heparinizado). 
20 

5. Marcha 

Sem deambulação, 

acamado, cadeira 

de rodas 

Uma marcha normal é caracterizada pelo andar de cabeça ereta, 

braços balançando livremente ao lado do corpo e passos largos, 

sem hesitação. Também recebe a mesma pontuação se o paciente 

está acamado e/ou usa cadeira de rodas (sem deambulação). 

0 

Fraca Os passos são curtos e podem ser vacilantes. Quando a marcha é 

fraca, embora o paciente incline-se para frente enquanto caminha, 

é capaz de levantar a cabeça sem perder o equilíbrio. Além disso, 

caso ele faça uso de algum mobiliário como apoio, este apoio se 

dá de maneira leve somente para se sentir seguro, não para se 

manter ereto. 

10 

Comprometida/ 

cambaleante 

O paciente dá passos curtos e vacilantes e pode ter dificuldade de 

levantar da cadeira, necessidade de se apoiar nos braços da cadeira 

para levantar e/ou impulsionar o corpo (faz várias tentativas para 

se levantar impulsionando o corpo). Com esse tipo de marcha, a 

cabeça do paciente fica abaixada e ele olha para o chão. Devido à 

falta de equilíbrio, o paciente agarra-se ao mobiliário, a uma 

pessoa ou utiliza algum equipamento de auxilio à marcha 

20 
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(muletas, bengalas, andadores) para se segurar e não consegue 

caminhar sem essa ajuda. Quando ajuda estes pacientes a 

caminhar, o membro da equipe de saúde nota que o paciente 

realmente se apoia nele e que, quando o paciente se apóia em um 

corrimão ou mobília, ele o faz com força até que as articulações 

de seus dedos das mãos fiquem brancas 

6. Estado Mental 

Orientado/capaz 

quanto a sua 

capacidade/limitaç

ão 

Ao perguntar ao paciente “Você é capaz de ir ao banheiro sozinho 

ou precisa de ajuda?” verifique se a resposta é consistente com as 

informações constantes no prontuário e/ou com sua avaliação. Em 

caso positivo, o paciente é classificado como capaz 

0 

Superestima 

capacidade/ 

esquece limitações 

Ao perguntar ao paciente “Você é capaz de ir ao banheiro sozinho 

ou precisa de ajuda?” verifique se a resposta não é consistente 

com as informações do prontuário e/ou com sua avaliação ou se a 

avaliação do paciente é irreal. Se isto acontecer, este paciente está 

superestimando suas habilidades e esquecendo suas limitações. 

15 

TOTAL  

 
 

* URBANETTO, JS, CREUTZBERG, M, FRANZ, F, 

OJEDA, BS, GUSTAVO, AS, BITTENCOURT, HR, et. al. 

Morse Fall Scale: tradução e adaptação transcultural para a 

língua portuguesa. Rev. esc. Enferm, vol. 43, n. 3, pp. 569-75. 

2013 

 

AVALIAÇÃO 

Risco baixo 0 – 24 

Risco médio 25 – 44 

Risco alto ≥ 45 
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ANEXO B – Protocolo de Prevenção de Quedas do Hospital Universitário Antônio 

Pedro 
 

   
 

 

1. HISTÓRICO DE REVISÃO 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

   

   

 

2. SUMÁRIO 

3. SIGLAS 

4. CONFLITO DE INTERESSE 

5. FINALIDADE 

6. JUSTIFICATIVA 

7. OBJETIVOS 

8. ABRANGÊNCIA 

9. INTERVENÇÃO 

9.1. Aplicar escalas de risco de queda aos pacientes 

9.1.1. Escala de risco de queda de Morse (Pacientes adultos) e Escala de Risco de Quedas 

“Humpty Dumpty” adaptada (Pacientes pediátricos) 

9.1.2. Escala de Risco de Queda Neonatal e Alojamento Conjunto 

9.2 Educar o paciente/ acompanhante/ familiar / cuidador 

9.3. Adotar as medidas de prevenção de acordo a classificação para risco de queda 

10. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

10.1  Pacientes Internados 

10.1.1. Definições Institucionais 

10.2 Pacientes externos 

10.3. Transferências de Pacientes 

11. RESPONSABILIDADES 

12. ESTRATÉGIAS PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 

13. REFERÊNCIAS 

14. APÊNDICE 

15. ANEXOS 
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3. SIGLAS 

Não há. 
4. CONFLITO DE INTERESSE 

Não há. 

5. FINALIDADE 

Este protocolo consiste em garantir a redução ao mínimo possível dos eventos adversos associados 

a queda através de implementação de medidas de prevenção e intervenção em caso de incidentes 
por quedas. Evitar o evento de queda é considerado hoje uma conduta de boa prática tanto em 
hospitais quanto em instituições de longa permanência, sendo considerado um dos indicadores de 

qualidade de assistência. (RUBENSTEIN et al., 2001). 
A queda é definida como um deslocamento não intencional do corpo a um nível inferior em relação 

à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias 
multifatoriais comprometendo a estabilidade¹. Esse evento é constituído por elementos causais 
classificados como intrínsecos, ou de ordem interna, e extrínsecos, ou de caráter externo (BRASIL, 

2013). 
São consideradas como quedas as seguintes situações: 

 Quando encontramos o paciente no chão; 

 Quando o paciente é amparado durante a queda (mesmo que não chegue ao chão);  

 Quando o paciente escorrega de uma cadeira/ poltrona/ vaso sanitário para o chão.  
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a queda é um dos problemas mais importantes e 

comuns relatados entre os idosos e aumenta progressivamente com o avanço da idade em ambos os 
sexos (BECK et al., 2011). 
6. JUSTIFICATIVA 

Esse protocolo se justifica, pois, a queda de pacientes em ambientes hospitalares é o incidente mais 
reportado, sendo motivo de grande preocupação das instituições de saúde, pelos custos de 

intervenções adicionais, aumento do tempo de internação e processo jurídico entre pacientes e 
familiares e as instituições de saúde. As consequências da queda vão desde ansiedade, perda de 
confiança, lesões e dores crônicas, perda da independência e até a morte do doente (HEALEY e 

SCOBIE, 2007). 
Há uma estimativa que em 2002 morreram, em todo mundo, 391.000 pessoas devido a quedas. 

Sendo que este número faz das quedas a segunda maior causa de morte por acidentes involuntários, 
após os acidentes de aviação (ABREU, 2012). 
Segundo Oliver et al. (2004), estudos apontaram que houve 2,9 – 13 quedas por 1000 dias de 

internação/leito. Dados estatísticos mostraram também que 2- 15% dos pacientes apresentam 
quedas e afirmaram que um quarto delas resultaram em lesões físicas (ALMEIDA, 2010). 

Outro dado obtido da análise de 80 boletins de ocorrência sobre quedas de pacientes internados em 
um hospital terciário, constatou que 55% se referiam à queda do leito e 38,8% da própria altura 
(INOUE et al, 2011). 

A partir dos dados expostos é notória a importância que a temática depreende, sendo de suma 
importância que este protocolo seja colocado em prática nas instituições hospitalares. Os dados 

apresentados necessitam de atualização, mas é através do trabalho acerca deste evento que será 
possível mitigar subnotificações a fim de ter um panorama real da situação deste evento nesta 
instituição e no mundo. 

7. OBJETIVO 

Reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente, por 

meio da implantação/implementação de medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente, 
garantam o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro, e promovam a educação do 
paciente, familiares e profissionais. 

8. ABRANGÊNCIA 

As recomendações desse protocolo aplicam-se às unidades de assistência do Hospital Universitário 
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Antônio Pedro e incluem todos os pacientes que nela se encontram, abrangendo o período total de 

permanência do mesmo. 
9. INTERVENÇÃO 

O protocolo de prevenção de quedas inclui as seguintes intervenções: 

9.1. Aplicar escalas de risco de queda aos pacientes 

9.1.1. Escala de risco de queda de Morse - Pacientes adultos (ANEXO A) e Escala de Risco de 

Quedas “Humpty Dumpty” adaptada - Pacientes pediátricos (ANEXO B) 

Todos os pacientes deverão ser avaliados para o risco de queda no momento da admissão, 
diariamente e sempre que houver alteração clínica (rebaixamento do nível de consciência, alteração 

da marcha, suporte ventilatório) pelo enfermeiro do setor. 
9.1.2. Escala de Risco de Queda Neonatal e Alojamento Conjunto 

Considerando que não foram encontradas na literatura instrumentos que avaliem o risco de queda 
em recém-nascidos, foram elencados os principais fatores de risco de quedas nas unidades 
neonatais e alojamento conjunto para esta avaliação. 

Aplicação: 
Alojamento Conjunto e Canguru  

1. Na admissão do paciente (nas primeiras 24 horas de internação);  
2. A cada 48 horas 
3. Alteração de quadro clínico do paciente; 

4. Ocorrência de queda (reavaliar) 
Neonatologia 

1. Na admissão do paciente (nas primeiras 24 horas de internação);  
2. A cada 72 horas 
3. Alteração de quadro clínico do paciente; 

4. Ocorrência de queda (reavaliar) 
9.2 Educar o paciente/ acompanhante/ familiar / cuidador 

Para envolver o paciente/ acompanhante/familiar/cuidador no processo de prevenção de quedas, é 

necessário que sejam explicados os propósitos da sinalização no leito e da adoção de medidas 
relacionada à prevenção, assim como o seu papel neste contexto hospitalar. 

9.3. Adotar as medidas de prevenção de acordo a classificação para risco de queda 

Após a classificação individual para risco de queda, as medidas de prevenção deverão ser 
implementadas por toda equipe multidisciplinar sob supervisão do enfermeiro de acordo com o 

Fluxograma de Ações Preventivas para Queda (Apêndice 2). 
10. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

10.1. Pacientes Internados: 

1. Todos os pacientes deverão ser avaliados para o risco de queda utilizando a Escala destinada 
para sua faixa etária (itens 9.1.1 e 9.1.2) no momento da admissão, diariamente e sempre que 

houver mudança no quadro clínico e deverá ser registrado no plano terapêutico de cada paciente 
pelo enfermeiro do setor; 

2. Carimbar e assinar em local específico, de acordo com a semana que está ocorrendo a avaliação 
ou reavaliação do Risco de Queda 
3. Após avaliação, se detectado risco de queda, o enfermeiro realiza o diagnóstico de enfermagem, 

prescreve as medidas preventivas padronizadas (Apêndice 2) e outras de caráter individualizado a 
serem implementadas; 

OBS: Nos casos em que o paciente for classificado como risco de queda alto, a medida preventiva 
n° 10 do Fluxograma (Apêndice 2) sobre uso de contenção mecânica deverá estar de acordo com a 
Resolução do Conselho Federal de Enfermagem n°427 de 8 de maio de 2012 (Anexo D). 

4. Pacientes e/ou familiares deverão ser orientados pelo enfermeiro, sobre a necessidade do 
cumprimento das medidas preventivas identificadas individualmente; 

5. O enfermeiro deverá entregar o folder de Orientação para Prevenção de Queda em Ambiente 
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Hospitalar na primeira avaliação e colocar-se a disposição para o esclarecimento de qualquer 

dúvida que posteriormente venha a surgir. 
6. Pacientes e/ou familiares devem assinar o termo de ciência do Risco de Quedas, em local 
específico, de acordo com a semana que está ocorrendo a avaliação ou reavaliação, declarando 

ciência do grau do risco de queda, da necessidade do cumprimento das medidas preventivas e do 
recebimento do folder de Orientação para Prevenção de Queda em Ambiente Hospitalar no 

momento da 1ª Avaliação. 
10.1.1. Definições Institucionais 

• Sinalizar no leito do paciente com a placa de Identificação de Risco de Queda (Anexo E) para 

alertar toda a equipe multidisciplinar sobre a restrição de deambulação desacompanhado, 
alertando a necessidade de acompanhamento de um familiar ou profissional da enfermagem.  

• Para a pediatria, neonatologia e RN do alojamento conjunto, a placa é indicativo de atenção e 
orientação constante aos acompanhantes e profissionais de saúde, para o cumprimento das 
medidas preventivas ao paciente de forma rigorosa.  

10.2. Pacientes externos 

Os pacientes externos que deverão receber as medidas preventivas para Risco de queda serão os 

setores de Exame e Diagnóstico em que o paciente tenha necessidade de permanecer em jejum por 
longo período e/ou receba anestésicos para sua realização (Hemodinâmica, Setor de imagem e 
Endoscopia).  

Todos esses pacientes serão classificados como Alto Risco de Quedas. 

1. Receber o paciente de acordo com a rotina do setor; 

2. Orientar clientes e/ou familiares sobre a necessidade do cumprimento das medidas 
preventivas para risco de queda; 

3. Colocar na unidade do paciente a placa de Identificação de Risco para Queda para alertar 

toda a equipe multidisciplinar (nos casos em que os pacientes permaneçam na unidade para 
recuperação anestésica ou sob observação por um curto período); 

4. Entregar, na admissão do paciente, o folder de orientação de Prevenção de Queda e realizar 
orientação ao paciente e acompanhante; 

10.3. Transferências de Pacientes 

1. No encaminhamento externo ou interno identificar os impressos, através de carimbo de 
alerta de pacientes com Médio/Alto Risco para Queda; 

2. Os pacientes deverão ser reavaliados na transferência interna pelo enfermeiro que o admitir 
na nova clínica; 

3. O paciente deverá receber as medidas preventivas para alto risco de queda quando estiver 

em preparo para qualquer exame que comprometa a hemodinâmica do paciente (pré-
cirúrgico com administração de pré-anestésico, colonoscopia, pacientes que se encontrem 

em jejum prolongado ou diabéticos com necessidade de jejum pra exame...). 
11. RESPONSABILIDADES: 
11.1. Equipe Multiprofissional:  

• Implementar as medidas de prevenção para queda de acordo com protocolo institucional. 
• Implementar as medidas de prevenção para queda de acordo com o protocolo de prevenção de 

quedas, o qual deverá ficar em anexo no prontuário do paciente. 
• Registrar em prontuário quaisquer orientações e adoção de medidas preventivas de acordo com 

protocolo 
11.2. Equipe de Enfermagem 

• Revalidar as orientações a cada plantão e checar a compreensão do paciente e acompanhante; 

• Prescrever cuidados e medidas para prevenção de quedas de acordo com Risco do paciente em 
plano terapêutico. 

• Monitorar se as medidas preventivas estão sendo realizadas corretamente.  
• Realizar a anotação de enfermagem, avaliar as condições clínicas e neurológicas do paciente, 
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bem como as medidas implementadas para a prevenção da queda. 

12. ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO E INDICADORES 

12.1. Notificação dos casos de queda 

Todos os incidentes envolvendo queda de paciente devem ser notificados ao Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP) para investigação. A implementação das recomendações geradas pelas 
investigações será monitorada pelo próprio NSP. 

12.2. Indicador 

(nº de quedas/nº de pacientes-dia)*1000     
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14. APÊNDICE 

 

Apêndice 1 - FLUXOGRAMA PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admissão do 

paciente na 

Unidade 

Orientar o paciente e acompanhante quanto ao risco de queda e 

fornecer o termo de ciência e esclarecimento sobre o risco de queda. 

Avaliação do Risco para Queda. 

Utilização das Escalas de Queda 

Risco Baixo Risco Moderado / Alto 

Orientação e entrega de folder 

aos acompanhantes. 

Inserir no protocolo e identificar 

o paciente, o leito, prontuário e 

impressos quanto ao risco de 

queda. 

Reavaliação do Risco para Queda 

 Diariamente 

 Alteração do estado clínico 
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Apêndice 2 - FLUXOGRAMA COM AS AÇÕES PREVENTIVAS PARA QUEDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admissão do 

paciente na 

Unidade 

Avaliação do Risco para Queda. 

Utilização da Escala de Risco 

Risco Baixo Risco Moderado 

1. Entregar folder de orientação 

ao risco de queda; 

2. Manter grades do leito/berço 

elevadas e rodas travadas; 

3. Mater portinhola da 

incubadora / UCR fechadas 

corretamente. 

4. Entregar ao familiar cópia do 

termo de ciência e 

esclarecimento do risco de 

queda do paciente e as 

recomendações sobre a 

prevenção. 

1. Entregar folder de orientação ao risco 

de queda; 

2. Manter grades do leito elevadas e 

rodas travadas; 

3. Mater portinhola da incubadora 

/ UCR fechadas corretamente. 
4. Entregar ao familiar cópia do termo 

de ciência e esclarecimento do risco 

de queda do paciente e as 

recomendações sobre prevenção; 

5. Identificar o prontuário, o leito e as 
solicitações de pedidos de exames 

complementares com carimbo de 

Risco de Queda; 

6. Solicitar acompanhante; 

7. Assegurar ambiente iluminado, 
8. Verificar a utilização de calçados 

apropriados;  

9. Orientar a família e comunicar a 

enfermagem sempre que o paciente 

ficar sem acompanhante; 
10.  Utilizar cadeira de rodas para 

transporte; 

11. Realizar reforço diário das 

orientações. 

1. Entregar folder de orientação ao 
risco de queda; 

2. Manter grades do leito/berço 
elevadas e rodas travadas; 

3. Mater portinhola da incubadora / UCR 

fechadas corretamente. 

4. Entregar ao familiar cópia do 

termo de ciência e esclarecimento do risco 
de queda do paciente e as recomendações 

sobre prevenção; 
5. Identificar o prontuário, o leito e 

as solicitações de pedidos de exames 
complementares com carimbo de Risco de 

Queda; 
6. Solicitar acompanhante; 

7. Assegurar ambiente iluminado, 
8. Verificar a utilização de 

calçados apropriados;  
9. Orientar a família e comunicar a 

enfermagem sempre que o paciente ficar 
sem acompanhante; 

10. Utilizar cadeira de rodas para 
transporte; 

11. Utilizar faixas próprias para 
contenção física no leito se esta for 

necessária; 

12. Comunicar aos técnicos a 
necessidade de acompanhar paciente ao 

banheiro ou adequar horário de cuidados do 
paciente. 

Houve Queda? SIM 
NÃO 

Implementar ações para 

atendimento ao paciente e 

notificar VIGIHOSP 

Manter as condutas de 

acordo com o risco do 
paciente. 

Risco Alto 
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Apêndice 3 - Termo de ciência aos pacientes/acompanhantes 

 

     RECOMENDAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE QUEDAS 

     EM AMBIENTE HOSPITALAR - PEDIATRICO 

 
Nome:_____________________________________________Prontuário:__________  

Clínica: _________________________ Leito:___ Idade:____ Data: ___/____/_____ 

Risco de Queda: (  ) BAIXO  (   ) ALTO 

 As quedas fazem parte do processo de desenvolvimento normal de uma criança: aprender a 

andar, subir, correr, saltar e explorar o ambiente. Quando uma criança está internada, o perigo de 
cair é maior. Existem vários fatores que aumentam esse risco: 

 

 Criança com menos de 3 anos de idade 

 Estar doente e em um ambiente desconhecido 

 Algumas medicações (para dor, para convulsão) 

 Estar com dificuldade respiratória, cansaço e febre 

 Ter sofrido lesão traumática 

 Alterações sensoriais: visão turva, problemas de audição e de comunicação 
 

Aos Pais 

- Quando a criança estiver no bebê conforto, mantê-la no berço; 
- Devem permanecer sempre junto da criança, o ambiente é desconhecido e tem perigos que ela 

não identifica; 
- Devem avisar o enfermeiro sempre que sai da enfermaria e seu filho ficar sozinho; 

- Sempre deixar as grades do berço/cama levantadas; 
- Certificar que a grade do berço está presa; 
- Manter a criança segura quando no colo; 

- Manter o caminho livre dentro da enfermaria; 
- Ficar atento com piso molhado quando este estiver sendo higienizado e nos banheiros; 

- Informar o enfermeiro qualquer mudança de comportamento da criança; 
- Não dormir com a criança na cadeira do acompanhante. 
 

O risco de cair pode aumentar em diferentes momentos, durante a internação do seu filho. 
Acreditamos que a prevenção de quedas é uma responsabilidade que cabe a todos, e a sua 

colaboração é muito importante. 
As crianças com risco elevado de queda terão o leito sinalizado com a figura abaixo. 
Com a colaboração de todos os acidentes podem ser evitados. 

 
__________________________________           __________________________________ 

             Assinatura do responsável                                    Assinatura do profissional 
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                                           RECOMENDAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE QUEDAS 

                          EM AMBIENTE HOSPITALAR - ADULTOS 

 

Nome:_____________________________________________Prontuário:__________ Clínica: 

_________________________ Leito:___ Idade:____ Data: ___/____/_____ 

Risco de Queda: (   ) BAIXO  (   ) MÉDIO  (   ) ALTO 

Queda é um acidente que pode vir a ocorrer e quando um paciente está internado este risco é maior. 
Existem vários fatores que aumentam esse risco: 

 
•Idosos 
•Estar doente e em um ambiente desconhecido 

•Algumas medicações (para dor, para convulsão, para diabetes, para hipertensão arterial) 
•Estar com dificuldade respiratória, cansaço, tontura e febre 

•Ter sofrido lesão traumática 
•Alterações sensoriais: visão turva, problemas de audição e de comunicação 
•Problemas para se locomover 

•Agitação e desorientação 
 

Aos Acompanhantes 

- Quando o paciente estiver em maca, manter a grade sempre levantada; 
- Devem permanecer sempre junto do seu paciente principalmente quando este estiver 

desorientado, for idoso e precisar de auxílio para caminhar; 
- Devem avisar o enfermeiro sempre que deixar seu paciente sozinho; 

- Sempre deixar as grades da cama levantadas; 
- Ficar atento com piso molhado quando este estiver sendo higienizado e nos banheiros; 
- Informar o enfermeiro qualquer mudança de comportamento do paciente; 

- Não retirar o paciente do leito sem autorização da equipe de saúde. 
 

O risco de cair pode aumentar em diferentes momentos durante a internação. Acreditamos 

que a prevenção de quedas é uma responsabilidade que cabe a todos, e a sua colaboração é 

importante. 

Os pacientes com risco elevado de queda terão o leito sinalizado. 

Com a colaboração de todos os acidentes podem ser evitados. 

 

 

__________________________________     __________________________________ 

             Assinatura acompanhante                                Assinatura do profissional 
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                                              RECOMENDAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE QUEDAS 

                         EM AMBIENTE HOSPITALAR – RECEM NATO  

 

Nome:_____________________________________________Prontuário:__________ Clínica: 

_________________________ Leito:___ Idade:____ Data: ___/____/_____ 

Risco de Queda: (  ) Leve (   ) Moderado  (   ) Elevado 

 

Queda é um acidente importante que pode ocorrer durante a internação. Para evitar que seu bebê 

tenha queda durante a permanência no setor contamos com o seu auxílio. 
UTI Neonatal: 
- Só retirar a criança da incubadora ou berço com auxílio de um profissional; 

- Pedir auxílio de um profissional para recolocar a criança na incubadora/berço; 
- Fechar a portinhola da incubadora corretamente sempre que não estiver manuseando o bebê; 

Alojamento Conjunto/Canguru: 
- Devem permanecer sempre junto da criança, e quando se ausentar, colocá-la no berço. 
- Devem avisar o enfermeiro sempre que sair da enfermaria e seu filho ficar sozinho; 

- Manter a criança segura quando no colo; 
- Manter o caminho livre dentro da enfermaria; 

- Ficar atento com piso molhado quando este estiver sendo higienizado e nos banheiros; 
- Não dormir com a criança na cadeira do acompanhante nem na cama. 
 

O risco de cair pode aumentar em diferentes momentos, durante a internação do seu filho. 

Acreditamos que a prevenção de quedas é uma responsabilidade que cabe a todos, e a sua 

colaboração é importante. 

 

Com a colaboração de todos os acidentes podem ser evitados. 

 

__________________________________     __________________________________ 

             Assinatura acompanhante                                Assinatura do profissional 
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15. ANEXOS 

ANEXO A - ESCALA DE RISCO DE QUEDA DE MORSE (PACIENTES ADULTOS) 

1. Histórico de quedas 

Não Paciente sem história de quedas nos últimos três meses 0 

Sim Paciente caiu durante o período da internação hospitalar ou 

se tem histórico recente (até três meses) de quedas por 
causas fisiológicas, tais como convulsões ou marcha 
comprometida antes da admissão hospitalar. 

25 

2. Diagnóstico Secundário 

Não Apenas um diagnóstico médico. 0 

Sim Mais de um diagnóstico médico 15 

3. Auxílio na deambulação 

Nenhum/acamado/ 
Auxiliado por 
Profissional da 

saúde 

Paciente deambula sem equipamento auxiliar (muleta, 
bengala ou andador), ou deambula com a ajuda de um 
membro da equipe de saúde, ou ainda usa cadeira de rodas 

ou se está acamado e não sai da cama sozinho. 

0 

Muletas/bengala/ 
Andador 

Paciente utiliza muletas, bengala ou andador. 15 

Mobiliário/parede Paciente movimenta-se apoiando-se no mobiliário/paredes 30 

4. Paciente utiliza dispositivo endovenoso 

Não Se o paciente não usa dispositivo endovenoso. Nota: quando 
o paciente usa dispositivo totalmente implantado, considera-
se pontuação zero, quando não estiver em uso. 

0 

Sim Se o paciente usa dispositivo endovenoso com infusão 

contínua ou não (salinizado ou heparinizado). 

20 

5. Marcha 

Sem deambulação, 
acamado, cadeira de 

rodas 

Uma marcha normal é caracterizada pelo andar de cabeça 
ereta, braços balançando livremente ao lado do corpo e 

passos largos, sem hesitação. Também recebe a mesma 
pontuação se o paciente está acamado e/ou usa cadeira de 
rodas (sem deambulação). 

0 

Fraca Os passos são curtos e podem ser vacilantes. Quando a 
marcha é fraca, embora o paciente incline-se para frente 
enquanto caminha, é capaz de levantar a cabeça sem perder 

o equilíbrio. Além disso, caso ele faça uso de algum 
mobiliário como apoio, este apoio se dá de maneira leve 

somente para se sentir seguro, não para se manter ereto. 

10 

Comprometida/ 
cambaleante 

O paciente dá passos curtos e vacilantes e pode ter 
dificuldade de levantar da cadeira, necessidade de se apoiar 
nos braços da cadeira para levantar e/ou impulsionar o corpo 

(faz várias tentativas para se levantar impulsionando o 
corpo). Com esse tipo de marcha, a cabeça do paciente fica 

abaixada e ele olha para o chão. Devido à falta de equilíbrio, 
o paciente agarra-se ao mobiliário, a uma pessoa ou utiliza 
algum equipamento de auxílio à marcha (muletas, bengalas, 

andadores) para se segurar e não consegue caminhar sem 
essa ajuda. Quando ajuda estes pacientes a caminhar, o 

membro da equipe de saúde nota que o paciente realmente se 
apoia nele e que, quando o paciente se apóia em um 

20 
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corrimão ou mobília, ele o faz com força até que as 
articulações de seus dedos das mãos fiquem brancas 

6. Estado Mental 

Orientado/capaz 

quanto a sua 
capacidade/limitação 

Ao perguntar ao paciente “Você é capaz de ir ao banheiro 

sozinho ou precisa de ajuda?” verifique se a resposta é 
consistente com as informações constantes no prontuário 

e/ou com sua avaliação. Em caso positivo, o paciente é 
classificado como capaz 

0 

Superestima 
capacidade/ esquece 

limitações 

Ao perguntar ao paciente “Você é capaz de ir ao banheiro 
sozinho ou precisa de ajuda?” verifique se a resposta não é 

consistente com as informações do prontuário e/ou com sua 
avaliação ou se a avaliação do paciente é irreal. Se isto 

acontecer, este paciente está superestimando suas 
habilidades e esquecendo suas limitações. 

15 

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - ESCALA DE RISCO DE QUEDAS “HUMPTY DUMPTY” ADAPTADA 

AVALIAÇÃO 

Risco baixo 0 – 24 

Risco médio 25 – 44 

Risco alto ≥ 45 
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(PACIENTES PEDIÁTRICOS) 

 

1. Idade 

Menos de 3 anos  4 

Entre 3 e 6 anos  3 

Entre 7 e 12 anos  2 

Mais de 13 anos  1 

2. Sexo 

Masculino  2 

Feminino  1 

3. Diagnóstico 

Neurológico Crises convulsivas, ataxia, delírio, paresia, parestesia, 

plegias, neuropatas com agitação motora. 

4 

Alteração da 
oxigenação 

Diagnósticos respiratórios, desidratação, anorexia, anemia, 
sincope, tonturas.  

3 

Transtornos 

psíquicos 

Autismo, Hiperativos, deficiência intelectual, Síndrome de 

Down 

2 

Outros 
diagnósticos 

Nenhum dos acima mencionados 1 

4. Fatores ambientais 

História de 

Quedas/ Bebê em 
cama 

Crianças que já tenham história de queda em ambiente 

hospitalar ou que permaneçam em leito não adequado a 
idade 

4 

Criança com 
aparelhos 

auxiliares de 
marcha/ Bebê em 

berço 

Crianças que necessitem de andador, prótese ou órteses para 
deambular e bebês internados em berço 

3 

Criança acamada Criança restrita ao leito 2 

Criança que 
deambula 

 1 

5. Medicações usadas 

Uso de 2 ou mais  Medicamentos sedativos, hipnóticos, barbitúricos, 

antidepressivos, laxantes, diuréticos, narcóticos. 

3 

Uso de 1 Dos medicamentos acima mencionados 2 

Outro 
medicamento 

 1 

6. Deficiência Cognitiva 

Não consciente 

das suas 
limitações 

 3 

Esquece suas 

limitações 

 2 

Orientado de 
acordo com as 
suas capacidades 

 1 

7. Cirurgia/ Sedação/ Anestesia 

Há 24 horas Pós operatório imediato 3 

Há 48 horas  2 
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Há mais de 48 h/ 
Nenhum 

Pós operatório tardio 1 

TOTAL  

 

Avaliação 

Leve 7 a 11 

Elevado 12 a 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C - ESCALA DE RISCO DE QUEDAS NEONATAL E ALOJAMENTO 
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CONJUNTO 

 
 

FATORES DE RISCO PRESENTE 

Mãe com fatores de risco para queda*  

Amamentação realizada no leito com grades baixa  

Amamentação, posição canguru, e/ ou contato pele a pele  

Rn mantido no leito da mãe  

Realização de procedimento fora do leito do RN’s  

Necessidade de transferência intra/inter hospitalar  

RN apresentando agitação motora  

 

Avaliação 

Leve 1 fator de risco 

Moderado 2 fatores de risco 

Elevado 3 ou mais fatores 

 
*Mães que tenham risco moderado e alto pela escala de Morse, pós cesarianas, usuárias de 

medicações que propiciam vertigem e usuária de drogas. 
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ANEXO D – RESOLUÇÃO DO COFEN N° 427/2012 

ANEXO E – PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE QUEDA PARA O LEITO 
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