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RESUMO 

 

Estudo quantitativo, retrospectivo denominado e-Survey, desenvolvido na ferramenta 

SurveyMonkey®  com o objetivo de identificar e analisar os principais eventos adversos, 

problemas com produtos ou erros no uso de produtos incluindo equipamentos tecnológicos 

que ocorreram durante o cuidado de enfermagem na Sala de Reanimação CárdioPulmonar  

no período de 2010 a 2011. Os dados foram analisados mediante estatística descritiva e 

inferencial e evidenciaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

variáveis citadas acima. Observou-se que o problema com o produto foi o que obteve a 

maior freqüência (47,9%) seguida ao erro no uso do produto (27,4%). Conclui-se que tais 

resultados denotam a importância de se ter um sistema de registro que permitam gerar 

mudanças na Unidade de emergência e sugere-se a criação de um protocolo clínico de 

atendimento ao paciente grave como estratégia para melhorar a segurança do paciente.  

 

Descritores: Enfermagem em Emergência, Reanimação Cárdiopulmonar, segurança e 

survey. 

 



5 

 

MARKUS, A. M. E-Survey: Safety In Care Of Patient in cardiopulmonary 

resuscitation. 2012. 54p. Monograph. (Specialization). Graduate, modality 

Multiprofessional Integrated Residency in Health. Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, 2012. 

 

Advisor: Profa. Dra. Grace T. M. Dal Sasso. 

 

 

ABSTRACT 

 

This is a quantitative study, retrospective called e-Survey, developed using tool 

SurveyMonkey ® in order to identify and analyze the major adverse events, product 

problems or errors in the use of products including technological equipment that occurred 

during the nursing care in the Hall of Cardiopulmonary resuscitation in the period from 2010 

to 2011. 

Data were analyzed using descriptive and inferential statistics which showed that there was 

no statistically significant difference between the variables mentioned above. It was 

observed that the problem with the product obtained greater frequency (47.9%) then the 

error in using the product (27.4%). It is concluded that these results show the importance of 

having a registration system allowing generate changes in the Emergency Unit and suggests 

the creation of a clinical protocol for critical ill patients as a major strategy to improve 

patient safety. 

 

Keywords: Emergency nursing, Cardio pulmonary resuscitation, safety and survey.  
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RESUMEN 

 

 

Este es un estudio cuantitativo, retrospectivo llamado e-Survey, desarrollado con la 

herramienta SurveyMonkey ® con el fin de identificar y analizar los principales 

acontecimientos adversos, problemas del producto o error en el uso de productos que 

incluyen equipos tecnológicos que se ocurrieron durante los cuidados de enfermería en el 

Salón de Resucitación Cardiopulmonar en el período comprendido entre 2010 y 2011. 

Los datos fueron analizados utilizando estadística descriptiva e inferencial que demostraban 

que no había diferencias estadísticamente significativas en entre las variables mencionadas 

anteriormente. Se observó que el problema con el producto obtuvo mayor frecuencia 

(47,9%), entonces el error en el uso del producto (27,4%). Se concluyó que estos resultados 

muestran la importancia de tener un sistema de registro que permite generar cambios en la 

Unidad de Emergencia y sugiere la creación de un protocolo clínico para el paciente crítico, 

como una estrategia importante para mejorar la seguridad del paciente. 

 

Palabras clave: Enfermería de urgencia, Resucitación Cardiopulmonar, Seguridad y survey.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do cuidado em saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde 

como “o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a 

probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional 

atual” (RUSSINAN, 2009, p. 22). A segurança é uma importante dimensão da qualidade 

que se refere ao direito das pessoas de terem o “risco de um dano desnecessário associado 

com o cuidado de saúde reduzido a um mínimo aceitável” (p. 21). Assim, erros, violações e 

falhas no processo de cuidado aumentam o risco de incidentes que causam danos aos 

pacientes (RUSSINAN, 2009). 

O movimento global em busca de segurança e de qualidade nos serviços de saúde 

teve início desde os trabalhos de Florence Nightingale, em 1859, ao qual defendia que o 

primeiro dever de um hospital é não causar mal ao paciente (PEDREIRA, 2010). 

O primeiro estudo desenvolvido nos Estados Unidos realizado em 1974 pelas 

California Medical Association e California Hospital Association e denominado The 

Medical Insurance Feasibility Study (MIFS), revisou 21 mil prontuários de pacientes 

hospitalizados em 23 hospitais da Califórnia. Foram encontrados eventos adversos em 4,6% 

dos pacientes. Outro estudo, realizado dez anos após este, denominado The Harvard 

Medical Practice Study (HMPS) encontrou dados semelhantes na freqüência de eventos 

adversos ao revisar 30 mil prontuários de pacientes internados no estado de Nova York 

(3,7% dos casos), mas mostrou que 13,6% dos eventos levaram ao óbito do paciente 

(ZAMBON, 2009). 

A World Health Organization (Organização Mundial da Saúde - OMS) lançou um 

documento em 5 de dezembro de 2001 denominado “Quality of Care: patient safety”, 

reconhecendo que o problema não é novo e que, embora o sistema de saúde seja diferente de 

um país para outro as ameaças à segurança do paciente tem causas e soluções 

freqüentemente similares. Ele informa que nos países em desenvolvimento e/ou em transição 

econômica, há possibilidade de eventos adversos serem ainda maiores do que dos países 

industrializados devido a qualidade dos medicamentos, abastecimento, desempenho ruim de 

pessoal por falta de motivação, insuficiente habilidades técnicas e a falta de financiamento 

dos custos operacionais essenciais dos serviços de saúde (WHO, 2001). 

Desde então, esse tema é prioridade para a OMS, fortalecido em 2004 com a criação 

da Aliança Mundial para Segurança do Paciente, com o objetivo de facilitar o 
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desenvolvimento de práticas seguras e de políticas de segurança do paciente em nível 

mundial (WHO, 2007). 

No Brasil, poucas pesquisas foram divulgadas, porém recentemente em três hospitais 

de ensino do Rio de Janeiro identificou-se uma incidência de 7,6% de pacientes com eventos 

adversos, sendo 66,7% destes com eventos adversos evitáveis. Entre eles se destacaram 

erros relacionados a procedimentos cirúrgicos, procedimentos médicos, diagnóstico, partos 

prematuros, administração de medicamentos, eventos do sistema, entre outros (MENDES, 

2009). Dados da OMS apontam que a cada 10 pessoas que necessitam de cuidado à saúde, 

pelo menos, uma sofrerá agravo decorrente de erros (WHO, 2007). 

    Em conseqüência disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

tem atuado fortemente na área de segurança do paciente principalmente mediante a criação 

do projeto dos Hospitais Sentinelas no ano de 2001. Este projeto tem como objetivo ampliar 

e sistematizar a vigilância de produtos utilizados em serviços de saúde e, assim, garantir 

melhores produtos no mercado e mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais 

de saúde. Aborda três áreas distintas: a Farmacovigilância, a Hemovigilância e a 

Tecnovigilância. (OLIVEIRA; CAMARGO; CASSIANI, 2005).   

A assistência à saúde envolve a articulação de conhecimentos e ações que se 

relacionam com serviços diferentes e tipos diversos de profissionais. A existência destes 

vários níveis de especialização e sua interdependência coloca as instituições de saúde como 

ambientes de alto risco para eventos adversos e incidentes (PAIVA, 2010). A presença dos 

incidentes e eventos adversos, que comprometem a segurança do paciente, constitui-se 

atualmente em grande desafio para o aprimoramento da qualidade no setor saúde (LEAPE, 

1998).  

Ações que demandam conhecimento científico especializado ou habilidade técnica 

validada, muitas vezes, precisam ser implementadas rapidamente em circunstâncias não 

planejadas ou controladas pela equipe de saúde. Geralmente essas ações são bem sucedidas, 

embora possam surgir eventos adversos (PEDREIRA, 2006) 

No cuidado em emergência especificamente estes riscos aumentam, sobretudo, pela 

complexidade da condição clínica dos pacientes, pelas mudanças freqüentes no seu estado 

geral, pela alta rotatividade de pessoas em atendimento e pelo manuseio de aparato 

tecnológico e medicamentos de alto risco (ZAMBON, 2009). Os riscos aumentam ainda 

mais na Sala de Reanimação Cárdio-Pulmonar (RCP), onde os pacientes estão graves, com 

risco eminente de morte, necessitando de ações imediatas e eficazes para manter a vida. 
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Estudos comprovam que a doença isquêmica do coração é a principal causa de morte 

no mundo (MURRAY e LOPEZ, 2007). A morte súbita é responsável por mais de 60% das 

335 mil mortes anuais estimadas doenças coronarianas, nos Estados Unidos (ZHENG, 

CROFT e GILES, 2009). No Brasil, o número estimado é de 212 mil mortes anuais. A 

principal causa de morte súbita são problemas cardiovasculares (MS, 2010).   

Assim, frequentemente os profissionais da área de saúde se deparam com estas 

situações que requerem atuação imediata e rápida, pois envolvem risco para o paciente. A 

PCR é um dos exemplos, uma vez que a chance de sobrevivência após o evento varia de 2% 

a 49% dependendo do ritmo cardíaco inicial e do início precoce da reanimação (HORSTED 

et al, 2007). 

Para um bom desempenho durante o atendimento a essa ação é necessário rapidez, 

eficiência, conhecimento técnico-científico e habilidade técnica por parte da equipe que 

realiza esse atendimento; além disso, ainda requer infra-estrutura adequada, trabalho 

harmônico e sincronizado em todos os profissionais, visando o estabelecimento da vida, a 

limitação do sofrimento, a recuperação do paciente e a ocorrência mínima de seqüelas. A 

partir do momento em que estes requisitos não são atendidos, os riscos tornam-se evidentes, 

as ocorrências iatrogênicas freqüentes e a segurança do paciente fica seriamente 

comprometida (SILVA, 2011). 

Considerando que na maioria das vezes o enfermeiro é o membro da equipe que 

primeiro se depara com a situação de PCR, este precisa possuir conhecimentos sobre 

atendimento de emergência, com tomada de decisões rápidas, avaliação de prioridades e 

estabelecimento de ações imediatas (SMITH, GILCREAST e PIERCE, 2008). 

Assim, para a identificação de eventos adversos e erros existem processos, 

instrumentos e mecanismos que estimulam e permitem o registro dos mesmos. Para este 

estudo, optou-se por utilizar o instrumento MedWatch que é um instrumento  da FDA (Food 

and Drug Administration) dos Estados Unidos cujos objetivos são: ensinar ambos, pacientes 

e profissionais de saúde quanto a importância de relatar eventos adversos graves e facilitar a 

comunicação junto a FDA.  É um instrumento de uso livre que pode ser traduzido e apenas 

tem aplicação legal nos Estados Unidos (FDA, 2011). 

No Brasil, a orientação geral da ANVISA (da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) é de que as empresas detentoras do registro de produtos para saúde serão 

obrigadas a notificar qualquer ocorrência de eventos adversos e queixas técnicas, 

relacionadas a seus produtos, que tenham conhecimento. É o que prevê a Resolução RDC 

67/2009 (Anexo A) (ANVISA, 2009; ANVISA 2012). 
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Para isso, as empresas deverão organizar um sistema próprio de detecção, avaliação e 

prevenção de problemas relacionados aos eventos adversos de produtos para saúde. Com 

essa ação, a ANVISA pretende ampliar o acesso às informações relacionadas a problemas de 

desempenho associados a produtos para a saúde no Brasil. 

Tal contexto, também reforça a importância deste estudo não apenas para uma área 

circunscrita, mas também para o Brasil no sentido de tanto se fortalecer o registro dos danos 

e eventos adversos, quanto padronizar um formulário de registro nacional que possa 

realmente monitorar estas ocorrências no Brasil e se constituir em um campo de pesquisa e 

ações de prevenção e inovação na segurança do paciente.  

Assim, o estudo pretende responder a seguinte questão norteadora: Que eventos 

adversos, danos e problemas incluindo o uso de equipamentos tecnológicos ocorreram 

conforme o relato dos profissionais de enfermagem durante o atendimento de pacientes 

encaminhados para a Sala de Reanimação na unidade de emergência adulto de um 

Hospital Universitário no período de 2010 a 2011?  
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2. OBJETIVOS 

 

Com o intuito de responder a esta questão norteadora, construiu-se os seguintes 

objetivos: 

 Identificar e analisar os eventos adversos, danos e problemas incluindo o uso 

de equipamentos tecnológicos que ocorreram conforme o relato dos profissionais de 

enfermagem durante o atendimento de pacientes encaminhados para a Sala de Reanimação 

de uma unidade de emergência adulto de um HU no período de 2010 a 2011. 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O levantamento bibliográfico que fundamenta a revisão de literatura deste estudo foi 

efetuado nas bases de dados Pubmed/Medline, Scielo, CAPES e CINAHL utilizando os 

seguintes descritores: segurança do paciente (patient safety), evento adverso (adverse event), 

emergência (Emergency) e RCP (Reanimação Cardiopulmonar (CPR - Cardiopulmonary 

Resuscitation) em português e inglês. Foi também efetuada pesquisa Bibliográfica na base 

de dados da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, em teses e dissertações 

do Centro de Ciências da Saúde, bem como, livros e periódicos.  

A revisão de literatura evidenciou grande quantidade de artigos e livros tratando do 

tema segurança do paciente de forma geral, especialmente nos últimos seis anos, quando 

cresce a produção científica neste campo e também as publicações do Ministério da Saúde. 

No que diz respeito à segurança do paciente relacionado ao setor de emergência, as 

publicações são escassas e, especificamente relacionado à RCP não foi encontrado nenhum 

artigo, embora alguns trabalhos científicos salientam a necessidade de estudos referente a 

este tema. 

Estudo realizado por Zabon (2009) identificou que a perspectiva de que o paciente é 

colocado sob risco quando está sob cuidados relacionados à sua saúde não é recente, mas 

advém de estudos que estão sendo realizados já há cerca de 30 anos. 

Certamente, em nenhuma época da história se publicou tanto sobre esta questão 

como no século XXI. A divulgação de problemas relacionados à segurança do paciente no 

ambiente hospitalar tem feito com que as organizações da área da saúde empreendam 

investigações científicas com o objetivo de identificar e compreender suas causas, e propor 
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medidas que visem conscientizar os profissionais desses problemas e reduzir os riscos de 

danos aos pacientes, fornecendo maior segurança ao paciente. 

Porém, a cultura identificada na prática é fortemente arraigada a atribuir erros a 

falhas na conduta ou no conhecimento dos profissionais de saúde, como incompetência, 

negligência, imprudência ou corporativismo, dificultando identificação, análise e correção 

dos fatores implicados (PEDREIRA, 2009). 

Pedreira (2010) realizou uma entrevista para o Portal de Enfermagem, na qual falou 

sobre segurança do paciente e declarou que erros humanos acontecem eminentemente por 

falhas de um sistema e não por culpa de um indivíduo isoladamente. Estas falhas podem ter 

relação com diversos fatores que envolvem desde questões de abrangência governamental e 

dos gestores de políticas públicas ou institucionais até falhas no processo de educação à qual 

o profissional foi submetido.  

Pode-se ainda afirmar que erros na saúde ocorrem por problemas culturais, por má 

qualificação profissional, por falta de especialização, educação permanente e até mesmo 

habilidade, falta de comunicação entre os profissionais da saúde, falta de recursos. Mas 

também ocorrem erros por sobrecarga de trabalho dos profissionais, principalmente da 

enfermagem, ausência de protocolos e de processos de trabalho com vistas ao alcance de um 

bom atendimento em saúde e para o bom andamento de uma instituição. E erros podem 

advir também da falta de comunicação com o próprio paciente, quando não se capacita o 

mesmo para o autocuidado e o torna agente de promoção de sua própria segurança 

(PEDREIRA, 2010) 

Neste sentido, instituições que não empregam esforços para promover boas 

condições de trabalho à equipe de saúde podem colocar seus pacientes em situação de maior 

vulnerabilidade para a ocorrência de erros (AIKEN, 2005; CHEUNG et al, 2008). 

A fim de coletar dados referentes a evento adverso foi criado em 1993 um sistema de 

comunicação denominado MedWatch. Ele possui um formulário de notificação que pode ser 

preenchido online por qualquer profissional de saúde voluntariamente. O sistema MedWatch 

se destina a detectar sinais de risco de segurança para produtos médicos. Se um sinal é 

detectado, a Food and Drug Administration (FDA) pode emitir alertas de segurança no qual 

esses produtos são retirados ou corrigidos a fim de  proteger a saúde pública. Posteriormente 

as informações são divulgadas para a comunidade médica e para o público em geral através 

do web site da MedWatch (FDA, 2011). Assim, diversos eventos adversos que não seriam 

informados devido a cultura de punição são relatados e analisados objetivando uma melhora 

na atuação dos profissionais e dos produtos utilizados pelo mesmo. 
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Para o International Council of Nursing (ICN – Conselho Internacional de 

enfermagem) melhorar a prática de enfermagem é uma prioridade global para garantir a 

segurança do paciente, sendo grande os desafios e as necessidades de mudanças com os 

seguintes pontos relevantes (BRAUMANN, 2007): 

 A enfermagem é responsável por 80% dos cuidados à saúde; 

 Há falta de profissionais enfermeiros em diversos países do mundo; 

 Condições de trabalho inadequadas afetam a saúde física e psicológica dos 

profissionais de enfermagem; 

 Longas jornadas de trabalho afetam as relações pessoais e aumentam o 

numero de licença médica. 

A Joint Commision on Acreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), 

organização não-governamental americana que avalia a qualidade dos serviços de hospitais 

dentro dos EUA, recomenda que existam ferramentas para medir e monitorar a performance 

de uma instituição e propõe a utilização de instrumentos de notificação. Sugere, ainda, que 

exista uma análise crítica sobre as causas de sua ocorrência e implantação de medidas de 

qualidade (SCHNEIDER, 1998). Para que o sistema de saúde se torne mais seguro algumas 

tradições e o excesso de autonomia de alguns profissionais devem ser modificados, assim 

como a cultura e os comportamentos (AMALBERTI et al, 2005).  

Os profissionais que atuam na área da saúde fazem todo o esforço para proteger a 

vida, e especialmente os serviços de emergência necessitam um plano de detenção para 

organizar e aplicar o atendimento ao paciente grave. Isto implica no uso de muitos recursos, 

educação continuada, inovações técnicas, gerando altos custos associados (BASKETT, LIM, 

2004).  

Durante o atendimento ao paciente grave, na maioria das vezes, decisões e ações 

tomadas antecipadamente, dentro de segundos/minutos salvam a vida da pessoa afetada. 

Portanto, é importante que os profissionais de saúde sejam preparados e organizados para 

atuar frente as decisões de um agravo, principalmente em uma Parada CárdioRespiratória  

(PCR) muito freqüente na sala de RCP no setor de emergência. Feitosa (2006) afirma que o 

atendimento da PCR é conhecimento prioritário de todo profissional de saúde, independente 

de sua especialidade, e que no ambiente da emergência, a necessidade de atitudes rápidas e 

precisas determinam a importância da contínua atualização das novas diretrizes. 

A PCR inesperada ocasiona, muitas vezes, conseqüências devastadoras para a pessoa 

afetada, família e amigos. Para reverter, algumas reanimações prosseguem com sucesso, e 
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em longo prazo com bons resultados porém, infelizmente,  não é o que acontece com a 

grande maioria apesar dos grandes esforços e melhoria no atendimento a saúde durante a 

última década (LIPPERT, 2010). 

Com intuito de estudar sobre o tema e propor a padronização mundial do 

atendimento ao paciente em PCR foi realizado um fórum entre as principais organizações de 

ressuscitação de todo o mundo onde foi criado, em 1992, a International Liaison Committee 

on Resuscitation (ILCOR) [Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação]. 

Atualmente, é composto pelos seguintes representantes: American Heart Association  

(AHA); Conselho  Europeu  de Ressuscitação  (ERC); Heart  Stroke  Foundation  of 

Canada  (HSFC); Conselho  de Ressuscitação  da Austrália  e Nova Zelândia (ANZCOR); 

Conselhos  e Ressuscitação da África do Sul (RCSA); Inter American Heart Foundation  

(IAHF); Resuscitation Council  of  Asia  (RCA) (TIMERMAN, 2010). 

Criadas e recomendadas a partir de um consenso médico-científico sobre as 

manobras e técnicas mais apropriadas para a Ressuscitação CardioPulmonar (RCP), desde 

2000 as diretrizes são estudadas/discutidas semestralmente e publicadas em âmbito 

internacional de cinco em cinco anos visando melhorar as chances de sobrevivência das 

vítimas em PCR. 

Durante a conferência do conselho do ILCOR, realizada em fevereiro de 2010 nos 

Estados Unidos, foram debatidas as mudanças baseadas em evidências científicas para 

atualização das diretrizes. Ao alcançar um acordo sobre as declarações da ciência, o ILCOR 

formulou diretrizes que orientam as condutas em Suporte Básico e Suporte Avançado de 

Vida em atendimento à PCR. O objetivo do estudo é a redução da incidência de mortes 

ocasionadas por doenças cardiovasculares e atendimento cardiovascular de emergência 

(ACE), através do atendimento emergencial a estas vítimas, prestando cuidados em regime 

de excelência. 

O Consenso Internacional ILCOR 2010 interpretou dezenas de milhares de estudos 

de ressuscitação revisados. Este processo internacional de avaliação de evidências envolveu 

356 especialistas em ressuscitação de 29 países, durante um período de 36 meses. O 

processo incluiu a avaliação estruturada de evidências, análise e catalogação da literatura. 

Incluiu, também, uma rigorosa divulgação e gestão de possíveis conflitos de interesse 

(AHA, 2010).  

Estudos publicados antes e desde 2005 demonstram que a qualidade das compressões 

torácicas continua necessitando de melhoria, embora a implementação das Diretrizes da 

AHA 2005 para RCP e ACE tenha sido associada a uma melhor qualidade de RCP e maior 
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sobrevivência; existe uma variação considerável na sobrevivência à PCR extra-hospitalar 

entre os serviços médicos de emergência/urgência (SME); e a maioria das vítimas de PCR 

súbita extra-hospitalar não recebe nenhuma manobra de RCP de pessoas presentes no local. 

As alterações recomendadas nas Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE tentam dar conta 

dessas questões e, também, fazem recomendações para melhorar o resultado da PCR por 

meio de uma nova ênfase nos cuidados pós-PCR (AHA, 2010). 

 

 

4. MÉTODO 

 

4.1 Tipo de Estudo: E-survey retrospectivo, desenvolvido na ferramenta on line 

SurveyMonkey®. A opção pelo estudo do tipo survey, justifica-se uma vez que o estudo 

busca identificar e analisar, em um dado período, informações sobre características, ações ou 

opiniões dos profissionais de enfermagem sobre os erros ou problemas no uso de produtos e 

eventos adversos que ocorreram na Sala de Reanimação de uma unidade de emergência 

adulto por meio de um questionário on-line fundamentado na FDA (Food and Drug 

Administration) Safety Information and Adverse Event Reporting Program denominado  

MedWatch. Utiliza -se este desenho para buscar informações precisas sobre a freqüência 

de ocorrência de um fenômeno quando se sabe pouco sobre ele (LOBIONDO-WOOD: 

HABER, 2001). 

 

4.2 População e Amostra: O universo populacional da Unidade de emergência deste 

estudo é de 49 profissionais de enfermagem.  Contudo, após convite formal para participar 

desta pesquisa mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), fizeram 

parte 40 profissionais de enfermagem (19 enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem e um 

auxiliar de enfermagem) que trabalham na Emergência de um hospital público de 

Florianópolis do estado de Santa Catarina/Brasil se constituindo, portanto, em uma amostra 

intencional não probabilística. Os participantes do estudo foram identificados como P1, P2, 

P3 e, assim, sucessivamente. 

   

4.3 Local do Estudo: O estudo foi realizado na Emergência Adulto de um Hospital 

Universitário de SC, Brasil. Fundado em dois de maio de 1980, este serviço funciona 

interruptamente atendendo em media 400 pacientes dia, este numero aumenta no verão.  O 

atendimento é por livre demanda além dos encaminhados pelos bombeiros, Serviço de 
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Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), polícia militar, unidades básicas de saúde, 

unidades de pronto atendimento (UPA), ambulatórios e outros. Atende, principalmente, 

casos clínicos e, em menor proporção, casos cirúrgicos. O setor é divido em três áreas de 

assistência: Acolhimento com Classificação de Risco, Serviço de Emergência Interno (SEI) e 

Repouso. 

O Acolhimento com Classificação de Risco é uma política pública instituída através 

do Programa de Humanização da Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde. Funciona 

com a consulta de enfermagem onde o paciente refere suas queixas e o enfermeiro classifica 

o atendimento conforme o risco de morte apresentado. No SEI são atendidos os pacientes 

classificados no Acolhimento e referenciados por outros serviços. Permanecem aguardando 

– em macas nos corredores ou poltronas na sala de medicação – em torno de 25 pacientes 

em observação e, eventualmente, internados. Possui, ainda, uma sala cirúrgica para 

pequenos procedimentos e uma sala de reanimação com duas macas para atendimento a 

pacientes graves. Por fim, no Repouso estão dispostos 13 leitos para pacientes internados, 

sendo um de isolamento, onde os pacientes aguardam liberação de vagas nas unidades de 

internação ou a própria alta. 

A equipe deste serviço é composta por 24 médicos (entre clínicos e cirurgiões), 19 

enfermeiros, 32 técnicos de enfermagem e nove auxiliares de enfermagem, uma assistente 

social, uma nutricionista, uma psicóloga, duas bolsistas, uma assistente administrativa, além 

de seguranças, copeiros e auxiliares de limpeza. Passam, ainda, pelo setor, em caráter de 

rodízio, residentes (médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, 

psicólogos, bioquímicos), acadêmicos de Enfermagem e de Medicina (HU, 2012). 

 

4.4 Considerações Éticas: A ética na Saúde corresponde a todos os valores e princípios que 

permeiam o pensar e o agir dos profissionais visando o bem-estar de todos os envolvidos. A 

ética se fundamenta em princípios morais, compreendidos como normas de condutas e por 

princípios legais, compreendidos como regras obrigatórias. A bioética incorpora estes 

fundamentos para atuar em defesa da vida humana frente aos avanços tecnológicos e 

científicos
 
(GOLDIM e FRANCISCONI, 2004). 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSC mediante parecer nº 2048/12 

(Anexo B) e foi fundamentado no Decreto 196/96 que determina as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres Humanos e que as define como: qualquer 

pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o ser humano de forma direta e indireta, 

em sua totalidade ou partes dele (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2010).   

O aceite em participar da pesquisa se efetivou com a assinatura do TCLE (Anexo C), 

que, além de uma exigência do CEPSH, visou garantir principalmente a autorização 

consciente para o uso das informações obtidas. Os sujeitos do processo foram convidados a 

participarem espontaneamente, sendo que a sua recusa não implicou em prejuízos pessoais 

ou em alguma forma de constrangimento para os mesmos. Foram garantidos aos sujeitos 

autonomia, não-maleficência, beneficência, justiça e eqüidade.  

 

4.5 Instrumento de coleta de dados: Para a coleta de dados foi utilizado o ambiente 

via Web na qual questões foram implementadas utilizando-se a ferramenta SurveyMonkey® 

de acordo com o instrumento da FDA (Food and Drug Administration) Safety Information 

and Adverse Event Reporting Program denominado  MedWatch para o registro voluntário 

dos eventos adversos, problemas com produtos e erros na utilização dos produtos (anexo D). 

O site ficou disponível no link http://pt.surveymonkey.com/home.aspx. Ressalta-se que o 

instrumento  MedWatch é livre para ser utilizado em qualquer língua ou país.  

 

4.6 Variáveis do Estudo 

As variáveis que integram o estudo se constituem em variáveis quantitativas e 

qualitativas nominais, numéricas que integram variáveis sócio-demográficas dos 

participantes e variáveis relacionadas às informações dos pacientes e registro dos efeitos 

adversos, problemas ou danos com uso de produtos e erros no uso de dispositivos e 

produtos. As variáveis serão denominadas qualitativas (QL) e Quantitativas (QT). Dentre as 

principais variáveis definidas para o estudo destacam-se: 

Evento Adverso (QL): qualquer incidente onde o uso de um medicamento 

(incluindo hemoderivados) em qualquer dose, um equipamento médico (incluindo 

diagnóstico in vitro) ou um produto nutricional especial (ex. Suplemento dietético, 

alimentação especial para adulto ou criança) é suspeito de ter provocado um resultado 

adverso em um paciente (AHRQ, 2003). 

http://pt.surveymonkey.com/home.aspx
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Problema com um Produto (QL) (ex. defeito ou mau funcionamento): qualquer 

relato em torno da qualidade, desempenho ou segurança de qualquer medicação, aparelho 

médico ou produto nutricional especial. Estes problemas incluem, mas não se limitam 

apenas a eles: produto com suspeita de falsificação, suspeita de contaminação, estabilidade 

questionável, componentes com defeito, produtos que não funcionam (apresentam falhas 

terapêuticas), confusão com um produto (causado pelo nome, rótulo, embalagem e formato), 

suspeita de um medicamento excessivamente forte ou muito fraco para o problema, 

problemas no rótulo provocados por erros de impressão, etc (AHRQ, 2003). 

Erro no uso da Medicação (QL): um erro de medicação é definido como qualquer 

evento prevenível que pode causar ou levar ao uso inapropriado da medicação ou dano ao 

paciente enquanto a medicação está no controle do profissional de saúde, paciente ou 

consumidor. Também se refere ao relato de circunstâncias ou eventos que têm a capacidade 

para causar o erro (ex. aparência similar do produto, embalagem e rótulo semelhantes, 

nomes que parecem semelhantes e apresentam som parecido, etc). Os erros de medicação se 

originam em todos os estágios do sistema de medicação, aos quais incluem: seleção do 

medicamento, prescrição, preparo e dispensação, administração e monitoramento (AHRQ, 

2003). 

Erro no uso do equipamento médico e/ou tecnológico (QL): profissionais de 

saúde, pacientes e consumidores podem involuntariamente causar danos aos pacientes ou a 

si mesmos quando utilizam equipamentos médicos e/ou tecnológicos. Estes problemas 

podem com freqüência surgir devido a problemas com o design do equipamento ou a 

maneira pelo qual o aparelho, equipamento ou dispositivo é utilizado. Estes tipos de erros 

podem ocorrer pelas seguintes razões: os usuários esperam que os aparelhos funcionem de 

modo diferente, o uso do produto é inconsistente com as expectativas do usuário ou da 

instituição, o uso do produto requer habilidades físicas, perceptivas ou cognitivas que 

excedem aquelas dos usuários, os dispositivos são utilizados de modo não previsto pelo 

fabricante, os efeitos adversos do ambiente afetam o uso do dispositivo (AHRQ, 2003). 

Problemas com diferentes fabricantes do mesmo medicamento ou produto (QL): 

qualquer incidente, mas não limitado a somente estes, que incluem diferenças na resposta 

terapêutica do paciente, que se suspeita ter resultado de um parâmetro ou mudança de 

fabricante para outro do mesmo medicamento ou produto (AHRQ, 2003). 

Variáveis sócio-demográficas (QT e QL): foram utilizadas as variáveis, profissão 

(QL) e tempo de formação (QT) a fim de caracterizar os participantes do presente estudo.  
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A variável profissão  foi medida de acordo com a categoria profissional (Enfermeiro, 

Técnico e Auxiliar de Enfermagem).  

A variável tempo de formação foi medida em meses e anos e, classificada de acordo 

com a seguinte informação: meses a um ano, um a cinco anos, cinco a 10 anos, mais de 10 

anos. 

 

4.7 Organização e análise dos dados: Os dados foram organizados na própria base 

de dados da ferramenta SurveyMonkey® e, posteriormente aos serem transportados para uma 

planilha do Microsoft Excel 2007, foram analisados de forma quantitativa, a partir de 

cálculos de estatística descritiva e inferencial (freqüência relativa, e teste qui-quadrado de 

Pearson). Estabeleceu-se como nível de significância de p≤ 0,05 para o intervalo de 

confiança de 95%. Ou seja, o intuito foi analisar a interferência entre as variáveis em termos 

de medida de danos e eventos adversos.  

Para a análise das respostas às questões qualitativas, buscou-se fundamentação na 

literatura de referência a partir das descrições das questões pelos participantes. Optou-se por 

não adotar um método de análise qualitativa por ser a pesquisa de natureza quantitativa 

conforme determinado no tipo de estudo. Assim, a análise se centrou nos principais itens 

abordados pelo questionário: eventos adversos, problemas com produtos ou erros no uso de 

produtos incluindo equipamentos tecnológicos. 
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5.RESULTADOS  

 

Conforme o que foi estabelecido pelo Colegiado da Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde o capítulo de resultados do Relatório de Pesquisa, desenvolvido 

como Trabalho de Conclusão de Curso, será apresentado na forma de um artigo científico 

elaborado com base nas regras da ABNT, a fim de estimular a pronta publicação da pesquisa 

realizada. A revista escolhida foi a Revista Gaúcha de Enfermagem. Segue abaixo o artigo 

elaborado. 
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E-SURVEY: CUIDADO NA SALA DE REANIMAÇÃO CÁRDIOPULMONAR E 

A SEGURANÇA DO PACIENTE 

Andrea Machado Markus Michels, Grace T M Dal Sasso 

Resumo 

Estudo quantitativo, retrospectivo denominado e-Survey, desenvolvido na ferramenta 

SurveyMonkey®  com o objetivo de identificar e analisar os principais eventos adversos, 

problemas com produtos ou erros no uso de produtos incluindo equipamentos tecnológicos 

que ocorreram durante o cuidado de enfermagem na Sala de Reanimação CárdioPulmonar  

no período de 2010 a 2011. Participaram do estudo 40 profissionais, cujos dados foram 

organizados na própria base de dados da ferramenta SurveyMonkey® e posteriormente 

analisados pela ferramenta Microsoft Excel 2007® mediante estatística descritiva e 

inferencial.  Os dados evidenciaram que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre as variáveis, ou seja, os resultados demonstram que independentemente das proporções 

dos acontecimentos: eventos adversos, erro no uso de produto, problema com produto e 

problema com diferentes fabricantes do mesmo medicamento ou produto as variáveis tem 

relação direta. Observou-se que o problema com o produto foi o que obteve a maior 

freqüência (47,9%) seguida ao erro no uso do produto (27,4%). Conclui-se que tais 

resultados denotam a importância de se ter um sistema de registro que permitam gerar 

mudanças na Unidade de emergência e sugere-se a criação de um protocolo clínico de 

atendimento ao paciente grave como estratégia para melhorar a segurança do paciente.  

Descritores: Enfermagem em Emergência, Reanimação Cárdiopulmonar, segurança e 

survey. 
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Introdução 

 

A qualidade do cuidado em saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde 

como “o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a 

probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional 

atual” (RUSSINAN, 2009, p. 22). A segurança é uma importante dimensão da qualidade 

que se refere ao direito das pessoas de terem o “risco de um dano desnecessário associado 

com o cuidado de saúde reduzido a um mínimo aceitável” (p. 21). Assim, erros, violações e 

falhas no processo de cuidado aumentam o risco de incidentes que causam danos aos 

pacientes (RUSSINAN, 2009). 

O movimento global em busca de segurança e de qualidade nos serviços de saúde 

teve início desde os trabalhos de Florence Nightingale, em 1859, ao qual defendia que o 

primeiro dever de um hospital é não causar mal ao paciente (PEDREIRA, 2010). 

O primeiro estudo desenvolvido nos Estados Unidos realizado em 1974 pelas 

California Medical Association e California Hospital Association e denominado The 

Medical Insurance Feasibility Study (MIFS), revisou 21 mil prontuários de pacientes 

hospitalizados em 23 hospitais da Califórnia. Foram encontrados eventos adversos em 4,6% 

dos pacientes. Outro estudo, realizado dez anos após este, denominado The Harvard 

Medical Practice Study (HMPS) encontrou dados semelhantes na freqüência de eventos 

adversos ao revisar 30 mil prontuários de pacientes internados no estado de Nova York 

(3,7% dos casos), mas mostrou que 13,6% dos eventos levaram ao óbito do paciente 

(ZAMBON, 2009). 

A World Health Organization (Organização Mundial da Saúde - OMS) lançou um 

documento em 5 de dezembro de 2001 denominado “Quality of Care: patient safety”, 

reconhecendo que o problema não é novo e que, embora o sistema de saúde seja diferente de 

um país para outro as ameaças à segurança do paciente tem causas e soluções 

freqüentemente similares. Ele informa que nos países em desenvolvimento e/ou em transição 

econômica, há possibilidade de eventos adversos serem ainda maiores do que dos países 

industrializados devido a qualidade dos medicamentos, abastecimento, desempenho ruim de 

pessoal por falta de motivação, insuficiente habilidades técnicas e a falta de financiamento 

dos custos operacionais essenciais dos serviços de saúde (WHO, 2001). 

Desde então, esse tema é prioridade para a OMS, fortalecido em 2004 com a criação 

da Aliança Mundial para Segurança do Paciente, com o objetivo de facilitar o 
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desenvolvimento de práticas seguras e de políticas de segurança do paciente em nível 

mundial (WHO, 2007). 

No Brasil, poucas pesquisas foram divulgadas, porém recentemente em três hospitais 

de ensino do Rio de Janeiro identificou-se uma incidência de 7,6% de pacientes com eventos 

adversos, sendo 66,7% destes com eventos adversos evitáveis. Entre eles se destacaram 

erros relacionados a procedimentos cirúrgicos, procedimentos médicos, diagnóstico, partos 

prematuros, administração de medicamentos, eventos do sistema, entre outros (MENDES, 

2009). Dados da OMS apontam que a cada 10 pessoas que necessitam de cuidado à saúde, 

pelo menos, uma sofrerá agravo decorrente de erros (WHO, 2007). 

    Em conseqüência disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

tem atuado fortemente na área de segurança do paciente principalmente mediante a criação 

do projeto dos Hospitais Sentinelas no ano de 2001. Este projeto tem como objetivo ampliar 

e sistematizar a vigilância de produtos utilizados em serviços de saúde e, assim, garantir 

melhores produtos no mercado e mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais 

de saúde. Aborda três áreas distintas: a Farmacovigilância, a Hemovigilância e a 

Tecnovigilância. (OLIVEIRA; CAMARGO; CASSIANI, 2005).   

A assistência à saúde envolve a articulação de conhecimentos e ações que se 

relacionam com serviços diferentes e tipos diversos de profissionais. A existência destes 

vários níveis de especialização e sua interdependência coloca as instituições de saúde como 

ambientes de alto risco para eventos adversos e incidentes (PAIVA, 2010). A presença dos 

incidentes e eventos adversos, que comprometem a segurança do paciente, constitui-se 

atualmente em grande desafio para o aprimoramento da qualidade no setor saúde (LEAPE, 

1998).  

Ações que demandam conhecimento científico especializado ou habilidade técnica 

validada, muitas vezes, precisam ser implementadas rapidamente em circunstâncias não 

planejadas ou controladas pela equipe de saúde. Geralmente essas ações são bem sucedidas, 

embora possam surgir eventos adversos (PEDREIRA, 2006) 

No cuidado em emergência especificamente estes riscos aumentam, sobretudo, pela 

complexidade da condição clínica dos pacientes, pelas mudanças freqüentes no seu estado 

geral, pela alta rotatividade de pessoas em atendimento e pelo manuseio de aparato 

tecnológico e medicamentos de alto risco (ZAMBON, 2009). Os riscos aumentam ainda 

mais na Sala de Reanimação Cárdio-Pulmonar (RCP), onde os pacientes estão graves, com 

risco eminente de morte, necessitando de ações imediatas e eficazes para manter a vida. 
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Estudos comprovam que a doença isquêmica do coração é a principal causa de morte 

no mundo (MURRAY e LOPEZ, 2007). A morte súbita é responsável por mais de 60% das 

335 mil mortes anuais estimadas doenças coronarianas, nos Estados Unidos (ZHENG, 

CROFT e GILES, 2009). No Brasil, o número estimado é de 212 mil mortes anuais. A 

principal causa de morte súbita são problemas cardiovasculares (MS, 2010).   

Assim, Freqüentemente os profissionais da área de saúde se deparam com estas 

situações que requerem atuação imediata e rápida, pois envolvem risco para o paciente. A 

PCR é um dos exemplos, uma vez que a chance de sobrevivência após o evento varia de 2% 

a 49% dependendo do ritmo cardíaco inicial e do início precoce da reanimação (HORSTED 

et al, 2007). 

Para um bom desempenho durante o atendimento a essa ação é necessário rapidez, 

eficiência, conhecimento técnico-científico e habilidade técnica por parte da equipe que 

realiza esse atendimento; além disso, ainda requer infra-estrutura adequada, trabalho 

harmônico e sincronizado em todos os profissionais, visando o estabelecimento da vida, a 

limitação do sofrimento, a recuperação do paciente e a ocorrência mínima de seqüelas. A 

partir do momento em que estes requisitos não são atendidos, os riscos tornam-se evidentes, 

as ocorrências iatrogênicas freqüentes e a segurança do paciente fica seriamente 

comprometida (SILVA, 2011). 

Considerando que na maioria das vezes o enfermeiro é o membro da equipe que 

primeiro se depara com a situação de PCR, este precisa possuir conhecimentos sobre 

atendimento de emergência, com tomada de decisões rápidas, avaliação de prioridades e 

estabelecimento de ações imediatas (SMITH, GILCREAST e PIERCE, 2008). 

Diante destes fatos, este estudo se reveste de importância fundamental uma vez que a 

enfermagem se constitui no maior contingente de profissionais que presta cuidado direto aos 

pacientes em emergência e, portanto, um estudo diagnóstico em uma unidade de emergência 

pode contribuir para o planejamento de um cuidado mais seguro minimizando complicações 

desnecessárias e conseqüentemente colaborar na promoção da cultura da segurança nestas 

unidades e na melhoria do sistema de saúde. 

Assim, para a identificação de eventos adversos e erros existem processos, 

instrumentos e mecanismos que estimulam e permitem o registro dos mesmos. Para este 

estudo, optou-se por utilizar o instrumento MedWatch® que é um instrumento  da FDA 

(Food and Drug Administration) dos Estados Unidos cujos objetivos são: ensinar ambos, 

pacientes e profissionais de saúde quanto a importância de relatar eventos adversos graves e 
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facilitar a comunicação junto a FDA.  É um instrumento de uso livre que pode ser traduzido 

e apenas tem aplicação legal nos Estados Unidos (FDA, 2011). 

No Brasil, a orientação geral da ANVISA (da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) é de que as empresas detentoras do registro de produtos para saúde serão 

obrigadas a notificar qualquer ocorrência de eventos adversos e queixas técnicas, 

relacionadas a seus produtos, que tenham conhecimento. É o que prevê a Resolução RDC 

67/2009 (Anexo A) (ANVISA, 2009; ANVISA 2012). 

Para isso, as empresas deverão organizar um sistema próprio de detecção, avaliação e 

prevenção de problemas relacionados aos eventos adversos de produtos para saúde. Com 

essa ação, a ANVISA pretende ampliar o acesso às informações relacionadas a problemas de 

desempenho associados a produtos para a saúde no Brasil. 

Tal contexto, também reforça a importância deste estudo não apenas para uma área 

circunscrita, mas também para o Brasil no sentido de tanto se fortalecer o registro dos danos 

e eventos adversos, quanto padronizar um formulário de registro nacional que possa 

realmente monitorar estas ocorrências no Brasil e se constituir em um campo de pesquisa e 

ações de prevenção e inovação na segurança do paciente.  

Assim, o estudo pretende responder a seguinte questão norteadora: Que eventos 

adversos, danos e problemas incluindo o uso de equipamentos tecnológicos ocorreram 

conforme o relato dos profissionais de enfermagem durante o atendimento de pacientes 

encaminhados para a Sala de Reanimação na unidade de emergência adulto de um Hospital 

Universitário no período de 2010 a 2011?  

Têm como objetivos identificar e analisar os eventos adversos, danos e problemas 

incluindo o uso de equipamentos tecnológicos que ocorreram conforme o relato dos 

profissionais de enfermagem durante o atendimento de pacientes encaminhados para a Sala 

de Reanimação de uma unidade de emergência adulto de um HU no período de 2010 a 2011. 

 

 

Métodos 

 

Trata-se de um e-Survey (survey eletrônico) retrospectivo desenvolvido a partir da 

ferramenta SurveyMonkey® que utilizou o questionáiro MedWash da FDA (Food and 

Drug Administration) Safety Information and Adverse Event Reporting Program . O 

SurveyMonkey® é um formulário eletrônico que coleta, organiza e analisa as informações. A 
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opção pelo estudo do tipo survey justificou-se neste momento, por estimular e dar 

oportunidade ao relato voluntário dos funcionários desta unidade. 

A coleta de dados ocorreu de junho a agosto de 2011. 

A amostra foi intencional não probabilística constituída de 40 profissionais, sendo 19 

enfermeiros, 20 técnicos e um auxiliar de Enfermagem na Emergência de um grande 

Hospital Público, Florianópolis de Santa Catarina, Brasil. Os participantes do estudo foram 

identificados como P1, P2, P3 e, assim, sucessivamente. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSC mediante parecer nº 2048/12 e 

está fundamentado no Decreto 196/96 que determina as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. A autorização para participação 

no estudo se deu mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

assegurando o zelo das informações confidenciais, dos dados obtidos no estudo, além de 

garantir o anonimato dos participantes. 

Para a coleta de dados, utilizou-se o ambiente via Web na qual as questões foram 

implementadas via ferramenta SurveyMonkey® para o registro voluntário dos principais 

eventos adversos, problemas com produtos ou erros no uso de produtos incluindo 

equipamentos tecnológicos que ocorreram durante o cuidado de enfermagem na Sala de 

Reanimação CárdioPulmonar  no período de 2010 a 2011. 

Os dados foram organizados na própria base de dados da ferramenta SurveyMonkey® 

e posteriormente analisados de forma quantitativa, a partir de cálculos de estatística 

descritiva e inferencial (freqüência relativa, e teste qui-quadrado de Pearsn ( χ2C ) na base 

de dados da ferramenta Microsoft Excel 2007®. Estabeleceu-se como nível de significância 

de p≤ 0,05 para o intervalo de confiança de 95%. Ou seja, o intuito foi analisar a 

interferência entre as variáveis em termos de medida de danos e eventos adversos.  

Para a análise das respostas às questões qualitativas, buscou-se fundamentação na 

literatura de referência a partir das descrições das questões pelos participantes. Optou-se por 

não adotar um método de análise qualitativa por ser a pesquisa de natureza quantitativa 

conforme determinado no tipo de estudo. Assim, a análise se centrou nos principais itens 

abordados pelo questionário: eventos adversos, problemas com produtos ou erros no uso de 

produtos incluindo equipamentos tecnológicos. 
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Resultados e Discussão  

 

No que se refere às características sócio-demográficas dos participantes do estudo 

salienta-se que a quantidade de profissionais da equipe de Enfermagem da unidade de 

emergência do estudo totalizou 49 profissionais, sendo 19 enfermeiros, 27 técnicos de 

enfermagem e três auxiliares de enfermagem. Dos 49 profissionais, 40 responderam ao 

questionário, representando 81,6% da amostra. Neste período haviam seis profissionais 

afastados por licença saúde perfazendo um percentual de 12,2% de profissionais ausentes. 

De 19 enfermeiros, os 19 responderam ao questionário representando 100% desta 

categoria profissional; 27 técnicos de enfermagem, dos quais 20 responderam ao 

questionário representando 77,1% de participantes. De três auxiliares de enfermagem, um 

participou, totalizando 33.3%. Do total de 40 participantes, 47,5% foram de enfermeiros, 

50% de técnicos e 2,5% de auxiliares. Dos profissionais participantes, 5% representam os 

profissionais que estão há mais de 10 anos formados; com 22,5% estão os formados de 5 a 

10 anos; 42,5% os formados de 1 a 5 anos e 30% os que estão formados a menos de 1 ano. 

Do total de participantes, 77,5% trabalham na emergência por opção; 20% relatam este ser o 

único local disponível para trabalhar e 2,5% ignoraram tal pergunta. Percebe-se que a maior 

parte dos profissionais trabalham na emergência por opção o que pode ter influenciado na 

importante participação dos profissionais de enfermagem da unidade no estudo. 

 No que se refere às informações relacionadas ao paciente, foi solicitado que o 

participante assinalasse quais erros, eventos adversos, problemas com materiais foram 

presenciados na Sala de Reanimação. Esta pergunta teve um total de 73 respostas, pois na 

ferramenta havia a possibilidade de responder mais de uma vez. 
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Tabela 01. Freqüência de eventos adversos, erro no uso de produto, problema com produto 

e problema com diferentes fabricantes do mesmo medicamento ou produto na Sala de 

Reanimação CardioPulmonar em uma Unidade de Emergência geral de um HU. 

Variável N Porcentagem χ2C p-Valor 

Evento Adverso 09 12,3% 41,44 0,000000001 

Erro no uso do produto 20 27,4% 14,91 0,000112298 

Problema com o produto (defeito, mal 

funcionamento, etc.) 

35 47,9% 0,12 0,7254957423 

Problema com diferentes fabricantes do 

mesmo medicamento ou produto 

05 6,8% 54,36 0,000000003 

Outro 4 5,5% 57,87 0,000000002 

Total 73 100%   

Fonte: Ferramenta Survey Monkey junho/agosto, 2011. 

 

O teste χ2 foi utilizado a fim de se comparar as diferenças das categorias das 

variáveis e evidenciar se as freqüências observadas eram as mesmas esperadas para cada 

evento adverso.  De acordo com os dados, observa-se que todos os χ2 calculados são 

maiores que o χ2 Tabelado (3,8415 para grau de liberdade (gl)1) para um intervalo de 

confiança de 95% e nível de significância de 0,05.   Neste caso, não é possível aceitar a 

Hipótese Nula (Ho), uma vez que existe associação entre as variáveis: eventos adversos, erro 

no uso de produto e problema com diferentes fabricantes do mesmo medicamento ou 

produto e, estas não são independentes. 

A única exceção foi com relação a variável problema com o produto (defeito, mal 

funcionamento, etc) em que o χ2 calculado é menor que o χ2  tabelado (3,8415 para grau de 

liberdade (gl) 1). Neste caso, não é possível rejeitar a Ho, pois ao se falar em produtos 

(defeitos, mal funcionamento etc) diversos fatores interferem que se sobrepõem a ação 

humana. A fabricação de um produto para uso em ambientes de saúde requer vigilância e 

confiança no produto, na referência da empresa que o fabrica, e, na qualidade e segurança do 

mesmo.   

De acordo com a Quality Interagency Coordination Task Force (QUIC, 2000) do 

Governo Americano não há ainda um método universalmente aceito para classificar os erros 

e eventos adversos com o objetivo de descrevê-los mais plenamente. Contudo, essa agência 

classifica cinco diferentes esquemas que têm sido utilizados e se assemelham aos usados 

http://www.quic.gov/report/mederr1.htm
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neste estudo pelo formulário MedWatch: tipo de cuidado em saúde prestado, severidade 

do dano, definições legais, local e pessoas envolvidas.  

Quanto às informações relacionadas às conseqüências do erro, evento adverso, ou 

problemas com equipamentos/produtos, foi solicitado que o participante classificasse quanto 

à conseqüência do erro conforme mostra a tabela 02.  

 

Tabela 02. Resultado atribuído ao evento adverso. 

Variável N Porcentagem χ2C p-Valor 

Risco de morte e óbito 09 22,5% 12,1 0,0005042 

Hospitalização – inicial ou prolongada 10 25% 10 0,0015654 

Incapacidade ou dano permanente 04 10% 25,6 0,000004 

Intervenção necessária para prevenir 

impedimento o dano permanente 

11 27,5% 35,6 0,0000002 

Outra situação séria (eventos médicos 

importantes 

06 15% 19,6 0,0000009 

Total 40 100%   

Fonte: Ferramenta Survey Monkey junho/julho, 2011.  

 

Observa-se pelos dados da tabela acima que todos os χ2 calculados são maiores que 

o χ2 Tabelado (3,8415 para grau de liberdade (gl) 1) para um intervalo de confiança de 95% 

e nível de significância de 0,05.   Neste caso, não é possível aceitar a Ho, pois os dados 

mostram que há associação entre as variáveis e estas não são independentes. 

Ou seja, os eventos adversos têm uma associação direta com as seguintes 

conseqüências: óbito, hospitalização prolongada, incapacidade ou dano permanente, 

necessidade de intervenção para prevenir impedimento ou dano permanente, bem como, 

outros eventos médicos importantes. 

O propósito primário dos sistemas de registro de segurança do paciente de acordo 

com a WHO (2005) é o aprender com a experiência. É importante notar que o registro por si 

só não melhora a segurança. São as respostas aos registros que levam à mudança.  Nas 

instituições de saúde, o registro de um evento sério ou um quase-erro deveria motivar uma 

investigação profunda para identificar a falência do sistema de cuidado e conduzir esforços 

para (re)projetar os sistemas com o intuito de prevenir recorrências.  
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Assim, um ponto fundamental é de que um sistema de registro, como o desenvolvido 

neste estudo deve produzir respostas claras e úteis para o sistema organizacional a fim de 

justificar os recursos gastos em relatórios, ou pelo menos estimular os indivíduos e as 

instituições a relatar. Portanto, um sistema de resposta é mais importante que um sistema de 

registro (WHO, 2005).  

Também foram realizadas duas perguntas abertas relacionadas ao relato do evento 

presenciado e as principais dificuldades encontradas no dia a dia pelos profissionais durante 

o atendimento a uma PCR na sala de Reanimação Cardiopulmonar com o intuito de 

subsidiar as análises dos eventos adversos, danos e problemas que ocorreram durante o 

atendimento da Parada cárdio-pulmonar. 

Após organizar e classificaras respostas, observou-se que elas se dividem em quatro 

características: 17 (41,5%) informam dificuldades relacionadas à equipe, 16 (39%) 

dificuldades em relação aos equipamentos e materiais, quatro (9,8%) ao espaço físico e 

quatro (9,8%) às medicações. Para ilustração segue abaixo alguns relatos: 

 

- Com a equipe 

P1 “Sequencia do guidelines de PCR incorreta.” 

P2 “Acredito que o maior problema no momento da Reanimação é a falta de 

treinamento em conjunto com todos os membros da equipe, para que todos trabalhem da 

mesma forma e desta maneira prestem um atendimento mais ágil e eficiente.” 

P3 “Falta de um protocolo uniforme de atendimento.” 

P4 “Coordenar a equipe de enfermagem. Geralmente durante o atendimento, a sala 

de reanimação fica lotada de estudantes, além dos profissionais, o que dificulta a 

coordenação da assistência.” 

Diante das falas acima, nota-se a preocupação dos profissionais relacionada ao 

preparo da equipe que irá atender um paciente grave. Em relação ao processo de trabalho 

Smeltzer e Bare (2005) descrevem que a PCR é uma situação emergencial na qual exige 

preparo técnico da equipe de enfermagem e recursos materiais e tecnológicos disponíveis, os 

quais são fatores determinantes para o sucesso do atendimento. 

O profissional de enfermagem ao atuar em unidade crítica de saúde conforme 

ressaltam Baggio, Callegaro e Erdmann (2008), deve demonstrar destreza, agilidade, 

habilidade, bem como, capacidade para estabelecer prioridades e intervir de forma 

consciente e segura no atendimento ao ser humano. Sabe-se que o tempo de atendimento ao 

paciente vítima de PCR é fundamental para a sua sobrevida, assim, é fundamental que os 
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profissionais da área de saúde se sintam preparados técnica e cientificamente para atuar 

durante as manobras de reanimação cardiopulmonar. 

Observa-se também que durante o atendimento de pacientes vítimas de PCR, é 

possível se deparar com profissionais de enfermagem que têm dificuldade em realizar o 

atendimento básico de urgência ou mesmo dificuldade em manusear o carrinho de 

ressuscitação cardiopulmonar. Convém lembrar que essa dificuldade no atendimento não se 

restringe à equipe de enfermagem, mas também é, muitas vezes, observada em outros 

profissionais da área de saúde que participam do atendimento em PCR (SILVA, 2011).  

O êxito na reversão de uma parada cardíaca depende de fatores como: condições 

clínicas do paciente antes da PCR, as causas que determinaram a PCR, uniformidade e 

perfeição das manobras aplicadas de RCP envolvendo pessoal leigo e de equipes 

devidamente treinadas. Dentre as características citadas, a participação de equipes treinadas 

e a uniformidade das manobras de RCP são habilidades diretamente relacionadas à atuação 

do enfermeiro enquanto profissional capacitado para treinar, instruir e desenvolver ações de 

planejamento e execução durante o atendimento da PCR (SILVA, 2011). 

Os treinamentos em RCP devem ser baseados nos protocolos recomendados pela 

American Heart Association (AHA). Esses protocolos ou recomendações da AHA visam 

garantir a uniformização dos procedimentos e técnicas preconizadas para o atendimento de 

pacientes vítimas de PCR (GRANITOFF, 2003). 

Os protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para auxiliar no 

manejo de um problema de saúde, numa circunstância clínica específica, preferencialmente 

baseados na melhor informação científica. [...] esses protocolos são importantes ferramentas 

para atualização na área da saúde e utilizados para reduzir variação inapropriada na prática 

clínica (BRASIL, 2008, p.11). 

A padronização é a pedra fundamental para o melhor tratamento do paciente, ela é a 

base para todas as decisões de atendimento e transporte. Assim o desenvolvimento de um 

protocolo de cuidados, favorece uma assistência de enfermagem rápida, eficaz e sem danos 

(SCHWEITZER, 2010). 

 

- Com equipamentos e materiais: 

P5 “Rede de oxigênio com problemas (incluindo ambús mal montados).” 

P6 “desfibrilador não funcionou, ligava mas não funcionou na hora da 

desfibrilação.” 
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P7 “Falta de equipamentos em bom funcionamento (monitor cardíaco, saturômetro. 

aparelho de pressão).” 

P8 “Após a intubação do paciente com esforço respiratório o monitor seguiu 

marcando saturação, pulso e linhas do eletro, e ao ser checado pulso manualmente o 

paciente estava em PCR.”  

Além da constante atualização dos profissionais de saúde referente ao paciente grave, 

deve-se ter como meta diária, o preparo e conferência dos equipamentos e materiais da Sala 

de Reanimação Cardiopulmonar a fim de evitar imprevistos durante o atendimento.  

De acordo com Guimaraes, Delascio e Lopes (2005), o enfermeiro é responsável pela 

avaliação do espaço físico quanto a presença de eletricidade, rede de oxigênio, vácuo, tábua 

de massagem, macas, carro de emergência com desfibrilador, medicamentos de emergência 

entre outros equipamentos para tal atendimento. É também sua responsabilidade a 

elaboração de uma rotina de checagem de materiais quanto a datas de validade e de 

manutenção preventiva, teste do desfibrilador, controle do estoque mínimo de material e 

equipamento de proteção e lacre do carro de emergência. 

Para que não ocorra perda de tempo para a equipe e conseqüente dano ao paciente, os 

materiais e equipamentos devem estar preparados. Este preparo consiste em suprir 

constantemente os equipamentos e materiais indispensáveis em quantidades suficientes a 

qualquer momento e contando com uma rotina de reposição dos materiais e drogas 

utilizados, bem como testar os equipamentos a cada atendimento realizado, considerando 

que as emergências acontecem de forma imprevisível e muitas vezes simultaneamente. A 

equipe deve reconhecer a importância em se utilizar esses materiais de forma exclusiva e 

criteriosa não permitindo afetar no trabalho realizado.  

 O relato de P6 conforme estudo recente, demonstra que a questão de segurança em 

desfibriladores pode ser atribuída á falha do equipamento, erro de operação e manutenção 

imprópria. O grupo de trabalho da FDA, especializado em desfibrilizadores analisou, dados 

de 1400 falhas com desfibrilador a ele relatadas. Foi conduzida investigação no local em 

cerca de 600 desfibriladores (ANVISA, 2012).  

Concluiu-se que a parte mais significante das falhas como desfibriladores estava 

relacionada a erros de operação e manutenção adequada de equipamento. Outros problemas 

foram atribuídas a características de desempenho do desfibrilador. Assim, para garantir o 

uso seguro do desfribilador, o operador deve estar intimamente familiarizado com sua 

operação. Além disso, deve saber como garantir a segurança do paciente e dos elementos 
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que fazem parte de sua equipe, bem como manter o equipamento e seus acessórios em 

perfeitas condições de uso (ANVISA, 2012). 

 

- Com medicações: 

P9 “No momento em que o médico solicitou que administrasse adrenalina foi feito 

noradrenalina no lugar...”. 

P10 “diluição de medicamentos (o que é preconizado pela farmácia e o que é 

prescrito pelo médico).” 

P11 “Na instalação da solução de noradrenalina em BIC, foi iniciado a 50 ml/h ao 

invés de 5 ml/h.” 

P12 “rótulos de medicação parecidos que induzem ao erro; medicações idênticas ou 

até as mesmas com miligramas diferentes, porém com ampolas iguais”. 

Outro problema levantado foram os eventos adversos relacionados aos 

medicamentos. Bohomol e Remos (2006) descrevem que os erros de medicação podem 

prejudicar a situação de saúde do paciente de diversas maneiras, dentre elas destacamos: 

elevação dos riscos de contaminação, prolongamento da estadia do paciente no hospital e 

aumento da morbimortalidade relacionada aos medicamentos.  

Com a chegada de inúmeros medicamentos no mercado, a administração destes 

tornou-se uma tarefa extremamente complexa que requer profissionais cada vez mais 

responsáveis e conscientes, com conhecimento não só técnico, mas farmacológico, 

anatômico e fisiológico. As autoras consideram que a conduta mais importante para a 

prevenção de erros na administração de medicação é a educação permanente (CARVALHO 

et al, 1999). 

Para administrar um medicamento com segurança e eficiência, o profissional de 

enfermagem deve conhecer a ação do mesmo no organismo, métodos e vias de 

administração e eliminação, reações colaterais, dose máxima e terapêutica, efeitos tóxicos, 

além do conhecimento da técnica de administração e do cliente (MIASSO, 2000). 

As principais causas dos erros na administração de medicamentos são: caligrafia do 

médico ilegível, sobrecarga ou distração do profissional em razão das intercorrências 

(parada cardio-respiratória, intubação orotraqueal), além do cansaço e estresse dos 

profissionais (CARVALHO et al, 1999). 

Não se pode esquecer que medicar pacientes depende de ações humanas e os erros 

fazem parte dessa natureza, porém um sistema de medicação bem estruturado deverá 

promover condições que auxiliem na minimização e prevenção dos erros, implementando 
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normas, regras, ações, processos com a finalidade de auxiliar os profissionais envolvidos 

(MIASSO et al, 2006). 

 

Considerações Finais 

 

Por ser o primeiro estudo realizado de forma inovadora no Brasil, concluí–se que as 

variáveis evento adverso, problema com produto, erro no uso da medicação, erro no uso de 

equipamento médico e ou/tecnológico, problema com diferentes fabricantes do mesmo 

medicamento ou produto tem associação direta. Observou-se que o problema com o produto 

foi o que obteve a maior freqüência (47,9%) seguida ao erro no uso do produto (27,4%).  

O estudo também demonstrou que os resultados atribuídos aos eventos foram: 

intervenção necessária para prevenir impedimento ou dano permanente (27,5%), 

hospitalização inicial ou prolongada (25%) e risco de morte e óbito com (22,5%). 

Tais resultados denotam a importância de se ter um sistema de registro que permitam 

gerar mudanças na Unidade de emergência e assim garantir uma melhor segurança do 

paciente.  A importância de diferentes modos de classificar os erros é especialmente a sua 

indicação de que diferentes tipos de erros exigem diferentes abordagens para prevenção e 

resolução de problema. Por exemplo, erros de medicação são frequentemente relacionados 

com problemas de comunicação como palavras mal interpretadas ou letra ilegível. Assim, 

quando ocorre um erro diversos fatores se associam e, neste estudo foi possível evidenciar 

os principais (WHO, 2005).  

O fato também de o estudo ser retrospectivo e da pequena amostra que o representa 

demonstrou o compromisso dos participantes com as lembranças de situações que ocorreram 

na instituição apesar de não contemplarem todos os itens do questionário, mesmo assim, 

assumiram a responsabilidade de participar e relatar. 

Por meio dos relatos foi possível identificar as situações que levam aos eventos 

adversos e que acarretam riscos para a segurança do paciente, tais como: a falta de preparo 

da equipe, administração de medicamentos, produtos e equipamentos tecnológicos, através 

dos relatos apresentados, em situações extremas de estresse com a de uma parada 

cárdiorespiratória.  

A unidade de emergência tem como característica a rotatividade de grande número 

de pacientes, além das situações eminentes de morte, onde o profissional precisar ser rápido 

e eficaz, além de muitas vezes os equipamentos tecnológicos não funcionarem, há falta de 

profissionais, entre outros itens acarretando situações conflituosas. De acordo com Oliveira, 
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Camargo e Cassiani (2005), o trabalho quando realizado de forma insalubre e insegura traz 

conseqüência para o profissional quanto para o paciente. Ainda, muitos profissionais 

possuem mais do que um vínculo empregatício e a dupla jornada de trabalho pode levar ao 

erro devido ao cansaço ou até mesmo a falta de atenção. 

Mudanças necessárias para a segurança do paciente requerem dos profissionais da 

saúde e das instituições um exercício de reflexão e elaboração de protocolos que realmente 

diminua o risco do paciente sofrer algum dano enquanto é cuidado. Assim, sugere-se à 

Unidade de Emergência, o desenvolvimento de protocolos clínicos relacionados ao 

atendimento ao paciente grave como estratégia para melhorar a segurança do paciente em 

questão. 

Portanto, o ponto chave segundo Néri et al (2008), para reduzir os riscos de danos, 

erros e eventos adversos é criar um ambiente que mude progressivamente a cultura da culpa 

e punição, e que, se ampliem os espaços para uma cultura de vigilância e cooperação. Uma 

das atribuições profissionais dos enfermeiros é estar atento às necessidades de mudanças na 

cultura de segurança do paciente entre a equipe de enfermagem, buscando conhecimento 

técnico e científico a fim de promover qualidade e assistência segura aos pacientes durante o 

processo de cuidado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por ser o primeiro estudo realizado de forma inovadora no Brasil, concluí–se que as 

variáveis evento adverso, problema com produto, erro no uso da medicação, erro no uso de 

equipamento médico e ou/tecnológico, problema com diferentes fabricantes do mesmo 

medicamento ou produto tem associação direta. Observou-se que o problema com o produto 

foi o que obteve a maior freqüência (47,9%) seguida ao erro no uso do produto (27,4%).  

O estudo também demonstrou que os resultados atribuídos aos eventos foram: 

intervenção necessária para prevenir impedimento ou dano permanente (27,5%), 

hospitalização inicial ou prolongada (25%) e risco de morte e óbito com (22,5%). 

Tais resultados denotam a importância da existência de um sistema de registro que 

permitam gerar mudanças na Unidade de emergência e assim garantir uma melhor segurança 

do paciente.  A importância de diferentes modos de classificar os erros é especialmente a sua 

indicação de que diferentes tipos de erros exigem diferentes abordagens para prevenção e 

resolução de problema. Por exemplo, erros de medicação são frequentemente relacionados 

com problemas de comunicação como palavras mal interpretadas ou letra ilegível. Assim, 

quando ocorre um erro diversos fatores se associam e, neste estudo foi possível evidenciar 

os principais (WHO, 2005).  

O fato também de o estudo ser retrospectivo e da pequena amostra que o representa 

demonstrou o compromisso dos participantes com as lembranças de situações que ocorreram 

na instituição apesar de não contemplarem todos os itens do questionário, mesmo assim 

assumiram a responsabilidade de participar e relatar. 

Por meio dos relatos foi possível identificar as situações que levam aos eventos 

adversos e que acarretam riscos para a segurança do paciente, tais como: a falta de preparo 

da equipe, administração de medicamentos, produtos e equipamentos tecnológicos, através 

dos relatos apresentados.  

A unidade de emergência tem como característica a rotatividade de grande número 

de pacientes, além das situações eminentes de morte, onde o profissional precisar ser rápido 

e eficaz, além de muitas vezes os equipamentos tecnológicos não funcionarem, há falta de 

profissionais, entre outros itens acarretando situações conflituosas. De acordo com Oliveira, 

Camargo e Cassiani (2005), o trabalho quando realizado de forma insalubre e insegura traz 

conseqüência para o profissional quanto para o paciente. Ainda, muitos profissionais 
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possuem mais do que um vínculo empregatício e a dupla jornada de trabalho pode levar ao 

erro devido ao cansaço ou até mesmo a falta de atenção. 

Mudanças necessárias para a segurança do paciente requerem dos profissionais da 

saúde e das instituições um exercício de reflexão e elaboração de protocolos que realmente 

diminua o risco do paciente sofrer algum dano enquanto é cuidado. Assim, sugere-se a 

Unidade de Emergência o desenvolvimento de protocolos clínicos relacionados ao 

atendimento ao paciente grave como estratégia para melhorar a segurança do paciente em 

questão. 

Portanto, o ponto chave segundo Néri et al (2008), para reduzir os riscos de danos, 

erros e eventos adversos é criar um ambiente que mude progressivamente a cultura da culpa 

e punição, e que, se ampliem os espaços para uma cultura de vigilância e cooperação. Uma 

das atribuições profissionais dos enfermeiros é estar atento às necessidades de mudanças na 

cultura de segurança do paciente entre a equipe de enfermagem, buscando conhecimento 

técnico e científico a fim de promover qualidade e assistência segura aos pacientes durante o 

processo de cuidado. 

Durante o levantamento de artigos relacionados ao assunto poucos trabalhos foram 

encontrados, evidenciando que este tema é pouco explorado na área da saúde nacional e 

internacional. Assim, sugere-se também que novas pesquisas sejam realizadas dando ênfase 

para o desenvolvimento e implantação de protocolos clínicos bem como para a implantação 

de indicadores de qualidade e segurança, a fim de fortalecer, embasar e justificar a atuação 

da equipe de enfermagem frente ao paciente em PCR. 

Sugere-se ainda, que este estudo sirva de referência para o desenvolvimento e 

avaliação de um protocolo clínico específico para o atendimento em RCP ao apenas na 

unidade de emergência mas para a Unidade Hospitalar como um todo.  
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A: RESOLUÇÃO-RDC N° 67, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

 

 
Fonte:http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=23/12/2009&jornal=1&pagina=86&totalArquiv

os=160 

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=23/12/2009&jornal=1&pagina=86&totalArquivos=160
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=23/12/2009&jornal=1&pagina=86&totalArquivos=160
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO B: certificado de aprovação do Comitê de Ética da UFSC mediante parecer nº 

2048/12. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Regulamentação do 

Conselho Nacional de Saúde – Resolução 196/96 

 

 

 

Andrea Machado Markus residente do programa de Residência Integrada Multiprofissional 

em Urgência e Emergência da Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC/ Hospital Universitário 

Polydoro Ernani de São Thiago, sob orientação da Profª Enf.ª Drª Grace T. M. Dal Sasso, visa 

desenvolver a pesquisa intitulada: E-survey: Cuidado na Sala de Reanimação 

CárdioPulmonar e a Segurança do Paciente. O estudo visa identificar e analisar quais 

eventos adversos, danos e problemas incluindo o uso de equipamentos tecnológicos que 

ocorreram conforme o relato dos profissionais de enfermagem durante o atendimento 

de pacientes encaminhados para a Sala de Reanimação na unidade de emergência 

adulto de um HU com a equipe de enfermagem no período de 2010 a 2011. 

 A proposta do estudo prevê a coleta de dados no período entre os meses de julho a 

setembro de 2011, sendo totalmente on-line. Ou seja, o questionário está totalmente on-line 

organizado na ferramenta SurveyMonkey®.  

Sua identificação será rigorosamente preservada, garantindo-se, portanto, total 

anonimato em relação a sua identidade. Não é necessário nenhum tipo de procedimento 
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adicional. Também não existe nenhum risco, físico, emocional, ético ou econômico, inerente 

à sua participação na pesquisa proposta.  

Se você tiver alguma dúvida em relação ao estudo ou não quiser mais fazer parte do 

mesmo pode entrar em contato pelo telefone (48)99484223 e/ou pelo e-mail 

andreamarkus@gmail.com. Caso você aceite participar, garantimos que seu nome ficará em 

sigilo, bem como as informações fornecidas só serão utilizadas neste estudo. 

 

Assinaturas: 

Pesquisadora 

Principal:____________________________________________________________ 

 

Pesquisadora Orientadora:________________________________________________________ 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________, fui esclarecido (a) 

sobre a pesquisa e concordo que meus dados sejam utilizados na realização da mesma. 

 

Assinatura:_______________________________________RG: ______________________ 

 

Florianópolis, ______, de _____________________ de 2011. 

mailto:andreamarkus@gmail.com


51 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO D: Figuras 1, 2 e 3-Telas do questionário na ferramenta Survey Monkey. 

 

Figura 1 – Primeira tela do questionário: 

 

 
Fonte:http://pt.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLEC

TION&sm=qYxS0haMF1p1GDneBuJhcGYXCmFr0tztgyQuaVSH4uU%3d 
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Figura 2– Segunda tela do questionário: 

 
Fonte:http://pt.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLEC

TION&sm=qYxS0haMF1p1GDneBuJhcGYXCmFr0tztgyQuaVSH4uU%3d 

 

Figura 3 – Terceira tela do questionário: 

 
Fonte:http://pt.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLEC

TION&sm=qYxS0haMF1p1GDneBuJhcGYXCmFr0tztgyQuaVSH4uU%3d 


