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“The end results idea: 

The common sense notion that every hospital should follow every patient it 

treats, long enough to determine whether or not the treatment has been 

successful, and then to inquire, “If not, why not?” with a view to 

preventing similar failures in the future.” 

Ernest Amory Codman (1869-1940) 



Resumo 
 
Introdução:  Altas taxas de infecção podem refletir a qualidade de um serviço 
de saúde. Considerando-se que as taxas de infecção de sítio cirúrgico (ISC) 
encontradas em estudos prévios no local do presente estudo variaram de 
14,1% a 22%, questionou-se se a estrutura e o processo assistencial de 
enfermagem estariam influenciando estas taxas. Uma vez obtida esta 
resposta, outra indagação relacionou-se à capacidade de um programa 
educativo de gerar a construção de propostas ou projetos de mudanças por 
parte dos seus participantes, a partir e uma dinâmica que prime pela 
interatividade. Objetivo:  Avaliar a estrutura e processo assistencial de 
enfermagem e um programa educativo para os enfermeiros, com o uso de 
estratégias educacionais interativas, para a prevenção e controle de ISC. 
Método:  Estudo de intervenção, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UNIFESP sob o número 1486/07, desenvolvido em duas etapas. A primeira 
consistiu de um estudo observacional e de análise documental, realizado por 
meio de auditorias de estrutura e processo, na Unidade de Ginecologia e Setor 
de Oncomastologia do Hospital São Paulo (HSP), entre agosto de 2007 e 
março de 2008. Esta fase do estudo foi descrita no primeiro artigo que compõe 
o corpo desta tese. A segunda, de abordagem quali-quantitativa, foi realizada 
no período de outubro de 2008 a setembro de 2009 e compreende a 
estruturação, desenvolvimento e avaliação do projeto educacional em 
ambiente virtual voltado para as enfermeiras dos setores acima mencionados, 
para controle de ISC, baseado no Modelo Skopos e organizado a partir dos 
recursos do ambiente Moodle. O conjunto de dados desta etapa foi descrito 
nos três artigos subsequentes que compõem a tese. Resultados: A avaliação 
da estrutura e processo assistencial de enfermagem evidenciou que os 
documentos normativos estavam em consonância com o preconizado na 
literatura, porém, a estrutura física e os processos assistenciais dos locais 
pesquisados apresentavam limitações importantes com impacto negativo para 
o desenvolvimento dos processos assistenciais adequados à prevenção de 
ISC.  No que se refere à estruturação e utilização de um ambiente virtual de 
aprendizagem na educação continuada em enfermagem, o Moodle mostrou-se 
valioso para estruturação de um programa educativo de enfermagem, que 
buscou distanciar-se do modelo de comunicação unilateral e hierárquico. A 
avaliação do alcance dos objetivos e da adequação dos conteúdos propostos 
pelo referido programa, por parte das quatro enfermeiras que participaram do 
processo, mostrou que as mesmas têm clareza dos benefícios e dos principais 
fatores limitantes atrelados aos programas educativos. E, ainda, embora novas 
estratégias pedagógicas, particularmente interativas, sejam bem-vindas, as 
profissionais preferiram os encontros presenciais para verbalização e 
organização das reflexões. Finalmente, a aplicação das ferramentas HFMEA® 
e diagrama de Ishikawa possibilitou a análise de quatro processos 
assistenciais de enfermagem e seus modos de falha: 1) Agendar cirurgia via 
Setor de Oncomastologia; 2) Fluxo de Admissão e Alta de Paciente Cirúrgico 
na Unidade de Internação de Ginecologia; 3) Realização de Procedimentos 
Cirúrgicos Ambulatoriais; 4) Retorno Ambulatorial de Pacientes Cirúrgicos. 
Possibilitou, ainda, a elaboração de ações de melhoria que foram iniciadas a 



partir das discussões realizadas no programa. Conclusões:  Os resultados do 
estudo evidenciaram a necessidade de revisão do processo assistencial de 
enfermagem e adequação da estrutura, a fim de que os padrões de prevenção 
e controle da ISC fossem atendidos. Em relação ao programa educativo, a 
experiência de uso de tecnologia educacional na instituição em questão 
mostrou-se factível e propiciou a reflexão conjunta sobre a situação-problema 
vivenciada, bem como a proposta de ações para sua solução. Porém, como 
todo processo inovador, há uma trajetória a ser construída para que os 
enfermeiros habituados ao estilo expositivo, presencial e focado em objetos 
previamente determinados, sejam capazes de se beneficiarem de estratégias 
interativas, colaborativas e baseadas em projetos. 
 
Palavras chave:  garantia da qualidade dos cuidados de saúde, infecção da 
ferida operatória, educação em enfermagem, educação continuada em 
enfermagem, neoplasias da mama. 
 



Abstract 

Introduction:  High rates of infection can reflect low health service quality. The 
fact that previous studies performed at the same location of the present study 
found surgical site infection rates (SSI) ranging from 14.1% to 22% raised 
questions about the possibility of the nursing care structure and process to 
affect those rates. After obtaining this first answer, another question emerged, 
concerning the capacity of an inservice training program be able to encourage 
the participants, by means of an interactive dynamics, to develop proposals or 
projects from making changes. Objectives:  To evaluate nursing care structure 
and process in preventing and managing SSI; and evaluate an inservice 
training program for nurses involved in the context of the identified problems, 
using interactive educational strategies aiming at the prevention and control of 
this complication. Method:  This intervention study was approved by the 
UNIFESP Research Ethics Committee under register 1486/07, and was 
developed in two stages. The first stage consisted of and observation and 
analysis study, performed by means of inspections of the structure and process 
at the Gynecology Oncomastology Units at Hospital São Paulo (HSP), between 
August 2007 and March 2008. This stage was described in the first article that 
composes this dissertation. The second stage used a quali-quantitative 
approach and was performed from October 2008 to September 2009. It 
consisted of the structure, development, and evaluation of the educational 
project in a virtual environment for the Training Program at Work for nurses of 
the referred hospital units, in SSI control, based on the Skopos Model, and 
organized based on the resources of the Moodle environment. The data 
regarding this stage was described in the three subsequent articles that 
comprise the dissertation. Results: The evaluation of the nursing care structure 
and process showed that the normative document were in agreement with the 
literature; however, the physical structure and the nursing care processes of the 
studied locations presented important limitations, which had a negative impact 
on the development of adequate health care processes to prevent SSI.  In 
terms of the structure and use of a virtual learning environment in continuing 
nursing education, Moodle showed to be valuable in structuring a nursing 
training program, which sought to stand apart from a unilateral and hierarchical 
communication model. The evaluation of goal achievement and content 
adequacy of the referred program was performed by four nurses who 
participated in the process. The nurses found that the program presents clear 
benefits and the main limiting factors associated with inservice training. In 
addition, although new educational strategies, particularly if interactive, are 
welcome, the professionals preferred in-person meetings. Finally, using the 
HFMEA® and the Ishikawa diagram permitted to analyze four nursing care 
processes and their forms of failure: 1) scheduling a surgery through the 
Oncomastology Unit; 2) Surgery Patient Admission and Discharge Flow at the 
Gynecology Hospitalization Unit; 3) Performing Outpatient Surgical Procedures; 
4) Outpatient Return Appointments for Surgery Patients. In addition, it was 
possible to make a list of improvement actions that were initiated based on the 
discussions held during the training program. Conclusions:  The study results 
evidenced the need to review the nursing care process and to make the 
structure adequate with a view to meet the standards for SSI prevention and 



control. As for the inservice training program, the experience of using 
educational technology at the referred institution was feasible and provided the 
chance for group analyses about the problematic situation, as well as the 
proposal of actions for its solution. However, just as any innovative process, 
there is a pathway to be constructed so that nurses, who are used to training 
programs that are expositive, performed on-site and focused on previously 
determined objectives become capable of benefiting from interactive, 
collaborative, and project-based strategies. 
 
Keywords: Quality Assurance, Health Care, Surgical Wound Infection, 
Education, Nursing; Education Nursing Continuing, Breast Neoplasms. 
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1. INTRODUÇÃO 

A incidência do câncer de mama feminina, no mundo, vem aumentando 

progressivamente nas últimas duas décadas, com cerca de um milhão de 

casos novos. Mais da metade destes casos novos ocorre em países 

desenvolvidos, sendo a Holanda o país com maior incidência com uma taxa 

ajustada, por idade de 90,2/100.000. Nos Estados Unidos esta taxa é de 

86,9/100.000. Outros países com elevada incidência incluem Austrália, Nova 

Zelândia, Uruguai e Argentina, além de outros países da Europa 1,2. 

No Brasil, é a neoplasia que possui maior taxa de mortalidade entre as 

mulheres. O Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, 

estimou que em 2008 ocorreriam 49.400 casos novos, com um risco estimado 

de 51 casos novos por 100.000 mulheres. Por região, a Sudeste e Sul 

apresentam a maior incidência, com risco estimado de 68 e 67 casos novos por 

100.000 mulheres, respectivamente. A urbanização e a mudança no estilo de 

vida são alguns dos fatores que podem explicar a alta incidência dessa 

doença1,2.  

A estimativa mundial de sobrevida média em cinco anos é de 61%, 

variando de 49%-51% nos países em desenvolvimento, a 53%-74% nos países 

desenvolvidos. Embora o diagnóstico e tratamento precoces respondam por 

melhor prognóstico, no Brasil, para 2003 estimava-se 9.335 óbitos por câncer 

de mama, provavelmente pelo fato do diagnóstico ser tardio. Segundo dados 

do INCA, entre 2000-2001, 50% das neoplasias de mama foram diagnosticadas 

nos estádios III e IV e 1,2,3.  

 Uma das principais modalidades terapêuticas para este tipo de câncer é 

a cirurgia, entretanto o acesso das pacientes aos serviços de saúde ainda sofre 
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limitações de caráter estrutural, pois a atual rede de serviços oncológicos do 

Brasil possibilita uma cobertura de 62% para toda população. Esta situação 

torna-se mais complexa pela distribuição geográfica inadequada destes 

serviços, com maior concentração nos grandes centros econômicos. Entre 

2000 e 2003 o Ministério da Saúde/INCA promoveu a implantação de 11 novos 

Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), por meio do Projeto 

Expande (EXPANDE), em diversas regiões do país, como estratégia para 

superar estas limitações 4.  

 Os serviços de atendimento a pacientes com câncer têm adotado 

diversas estratégias para aumentar o número de leitos disponíveis, tais como a 

alta precoce pós-cirúrgica, visando à redução do tempo de permanência das 

pacientes no hospital. Esta medida foi adotada no Serviço de Mastologia do 

Hospital São Paulo - HSP/UNIFESP devido à grande demanda de pacientes a 

procura de atendimento. Estudos comprovam que essa estratégia é segura e 

benéfica para as pacientes, desde que seja realizado o seguimento 

ambulatorial após a alta hospitalar, a fim de que sejam detectadas 

precocemente as eventuais complicações, dentre as quais se destaca a 

infecção do sítio cirúrgico (ISC) e os fatores de risco associados.  

As cirurgias de mama por neoplasias se classificam como cirurgias 

limpas, em que se esperam índices baixos de ISC. Assim, a taxa de infecção, 

se monitorada, poderia ser um dos indicadores que expressariam a qualidade 

do serviço e que forneceria subsídios para análise da influência da estrutura e 

dos processos assistenciais nos resultados obtidos 5 -9. 

Um estudo sobre complicações no pós-operatório evidenciou que 21% 

das pacientes da pesquisa, que receberam alta precoce, apresentaram maior 
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índice de satisfação relacionada à reintegração mais rápida junto à família e ao 

trabalho. Outros resultados incluem a redução do tempo de exposição às 

infecções hospitalares, menor intensidade de dor na região cirúrgica, com 

menor comprometimento da movimentação dos ombros, concluindo que a alta 

precoce pode ser recomendada para as pacientes que possuam suporte 

domiciliar, por representar uma garantia de auxílio no processo de reabilitação 

5.  

Reforçando a importância da alta precoce, outro estudo relata que não 

há evidência de que esta conduta aumente a formação de seroma e infecção, 

mas comprova que diminui a ansiedade e os casos de depressão 10. Além 

disso, Roohan PJ et al estudaram o efeito do volume de cirurgias oncológicas 

de mama realizadas pelos hospitais em relação à sobrevida em longo prazo 

para mulheres com câncer de mama,  e os resultados sugerem que um maior 

volume de cirurgias tem efeito positivo sobre a sobrevida em cinco anos, pois 

pacientes de hospitais com pouco volume cirúrgico têm risco 60% maior para 

mortalidade por todas as causas analisadas, do que pacientes cuja cirurgia foi 

realizada em hospitais com maior volume 11. Nesta perspectiva, a alta precoce 

associada a um adequado programa de orientação da paciente e cuidadores 

sobre os cuidados pós-operatórios, de monitoramento das taxas de ISC e à 

adoção de estratégias para prevenção, poderia contribuir não apenas para uma 

maior oferta de leitos, mas também, para a melhoria do desempenho e 

qualidade do serviço. 

Um estudo descritivo realizado no Ambulatório de Mastologia do HSP 12 

demonstrou que 22,2% das pacientes mastectomizadas que receberam alta 

precoce, evoluíram com infecção do sítio cirúrgico. Além disso, as autoras 
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destacam que, após as orientações realizadas sobre os cuidados com a ferida 

cirúrgica, na avaliação de conhecimento aplicada às pacientes 13,9% e 27,8% 

demonstraram lacunas no conhecimento quanto aos cuidados com a ferida no 

domicílio e quanto aos sinais que indicam infecção, respectivamente, 

caracterizando estes itens como os de maior dificuldade para o aprendizado do 

autocuidado o que, possivelmente, tenha influenciado negativamente o alto 

índice de ISC encontrado. Por outro lado, na literatura, os dados sobre ISC em 

cirurgias oncológicas de mama também são bastante variáveis em função do 

desenho do estudo, fatores de risco identificados, estadiamento da neoplasia, 

tipo de cirurgia, topografia da infecção, de forma que estas taxas se encontram 

entre 3,5% e 44,7% 13-16.  

Adicionalmente, a maioria dos estudos sobre mastectomias relata taxas 

de ISC de 1,4% a 18,0%, variação esta que pode estar associada ao fato de 

que poucos estudos utilizam critérios diagnósticos específicos para ISC, muitos 

não avaliam o impacto da quimioterapia combinada ou não à radioterapia, 

assim como existem falhas na realização sistemática da vigilância pós-alta 7,9, 

entre outros fatores. 

Dentre estes fatores, merece destaque a perspectiva da qualidade do 

cuidado prestado tendo em vista a segurança do paciente e a redução das 

taxas de ISC. Considerando os achados dos estudos referidos e que as ISC, 

particularmente em pacientes submetidas a cirurgias de mama, elevam 

significativamente a morbi-mortalidade, causam traumas psicológicos e 

aumentam os custos hospitalares 17-18, conclui-se que o estabelecimento de 

padrões de prática em todas as etapas do processo assistencial, ou seja, no 

pré, intra e pós-operatório; a identificação dos fatores de risco associados; a 
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definição de critérios diagnósticos de ISC a serem seguidos, tanto para 

comparação com dados históricos do próprio serviço, quanto para comparação 

nacional e internacional, bem como para a divulgação dos achados e discussão 

das melhorias necessárias com toda a equipe de saúde, são de grande 

importância para a melhoria da qualidade assistencial. 10,19 

Qualidade é definida pelo Institute of Medicine (IOM) como “o grau no 

qual aumentam as chances de que os serviços de saúde prestados a 

indivíduos ou populações, atinjam os resultados desejados e sejam 

consistentes com o conhecimento profissional corrente” 20. O que significa 

oferecer serviços apropriados, evitando os usos inadequados, desnecessários 

ou excessivos dos recursos de saúde. A realização de mais estudos sobre 

resultados da qualidade oferecida pelos serviços de saúde na assistência aos 

pacientes com câncer é importante, pois existem diferentes perspectivas em 

que esta qualidade pode ser avaliada.  

Os usuários dos serviços, em geral, a avaliam em termos do 

atendimento de suas necessidades individuais, podendo valorizar o acesso e a 

possibilidade de escolha do serviço se, por exemplo, estes aspectos são 

limitados, valorizar a equipe médica e tratamentos específicos, entre outros. Do 

ponto de vista dos profissionais de saúde a qualidade pode ser avaliada pelas 

condições oferecidas para o exercício de sua prática, ou pela habilidade 

individual de realizar julgamentos clínicos que melhor direcionem a utilização 

dos recursos disponíveis e resultados para o paciente. Para as fontes 

pagadoras e financiadores dos custos médico-hospitalares a qualidade pode 

significar eficiência, uso apropriado das tecnologias diagnósticas e 

terapêuticas, além da manutenção de altos níveis de satisfação dos usuários 
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com a assistência oferecida. Por outro lado, em termos de saúde pública a 

qualidade pode se refletir por maior utilização de serviços primários de saúde, 

efetividade na prevenção de doenças e baixas taxas de morbi-mortalidade 21.  

Assim, o desafio é integrar estas diferentes perspectivas, especialmente 

em se tratando de câncer, pois o envelhecimento populacional e os altos 

custos de seu tratamento têm impacto significativo na demanda por serviços de 

saúde de qualidade reconhecida. 

Qualidade pode ser avaliada em quaisquer níveis dos sistemas de saúde 

e diferentes abordagens têm sido discutidas. Donabedian 22 preconiza que uma 

avaliação sistematizada deve englobar três dimensões: estrutura, processo e 

resultado. Qualidade estrutural se refere às características do sistema ou 

serviço de saúde; qualidade processual avalia as ações, ou como os serviços 

são prestados e, qualidade dos resultados refere-se à saúde dos usuários dos 

serviços ou sistemas de saúde. Embora produzir resultados de qualidade seja 

a meta dos prestadores de assistência, a mensuração e conseqüente avaliação 

do serviço apenas por meio dos resultados não é suficiente. É preciso que se 

monitore e avalie o processo, para que haja consistência da avaliação. 

Isto é particularmente importante quando se discute a questão de quão 

seguros são os ambientes e os processos empregados na prestação de 

cuidado à saúde o que, em última análise, determina quão segura é a 

assistência prestada aos pacientes. 

O Institute of Medicine (IOM), em seu relatório To Err is Human 23 

estimou que entre 44.000 a 98.000 mortes ocorrem anualmente em função de 

falhas ou erros nos hospitais. Tais valores colocam os erros na assistência à 

saúde como a quinta causa de mortes nos Estados Unidos, maior que 
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acidentes com veículos motorizados (43.458), câncer de mama (42.397) e 

AIDS (16.516). 

Este cenário tem levado os órgãos reguladores e associações 

internacionais a adotar e promover campanhas de alerta e conscientização 

para que a segurança do paciente se torne uma prioridade nos hospitais. 

Segurança do paciente define-se como prevenir danos ou injúrias aos 

pacientes decorrentes de erros no processo assistencial e é parte integrante da 

qualidade do cuidado, além de direito fundamental de todos os usuários dos 

sistemas de saúde 25. 

Um dos aspectos de destaque dentre todas as iniciativas é a adoção 

pela Joint Comission International, organização que acredita hospitais em todo 

o mundo, 24 da prevenção e controle das infecções hospitalares, incluindo a 

ISC, entre os objetivos de segurança do paciente que devem ser observados 

pelas instituições que desejam ser avaliadas e certificadas como tendo 

qualidade em seus serviços e processo assistencial.  

Além disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio de seu 

programa “WHO Patient Safety”, publicou um guideline no qual estabeleceu 

importantes metas para o fortalecimento da segurança do paciente submetido a 

procedimentos cirúrgicos, como forma de alertar os países e seus sistemas de 

saúde da importância de se atentar para o grande número de eventos adversos 

associados às cirurgias. Dentre os objetivos do documento o de número 6 é a 

prevenção de ISC, salientando que o problema associa-se ao aumento da 

morbi-mortalidade e do tempo de hospitalização. Os dados deste documento 

indicam que a ISC responde por 15% de todas as infecções associadas a 

assistência à saúde e por 37% das infecções que acometem pacientes 
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cirúrgicos hospitalizados. Destaca, ainda, que pacientes com ISC têm um risco 

duas vezes maior de evoluir para óbito e cinco vezes maior de ser readmitido 

após a alta 26. 

Diante do exposto e considerando-se as taxas de ISC encontradas em 

estudo prévio 12, questiona-se se a estrutura e o processo assistencial de 

enfermagem estariam influenciando estas taxas. Uma vez obtida esta resposta, 

outra indagação relaciona-se à capacidade de um programa educativo gerar a 

construção de propostas ou projetos de mudanças por parte dos seus 

participantes, a partir de uma dinâmica que prime pela interatividade, 

possibilidade de reflexão, intercâmbio de idéias e obtenção de informações 

científicas selecionadas.  

Considerando que o processo de questionamento e busca ativa sobre 

indicadores de qualidade nos serviços prestadores de saúde é sempre 

inquietante na medida em que, ao se revelar práticas de risco, em termos 

estruturais e processuais, advém a responsabilidade de saná-las ou minimizá-

las, para manter ou restaurar a credibilidade interna e externa do prestador de 

serviço. Entende-se que o movimento de reconstrução de uma prática 

assistencial pode relacionar-se a diferentes etapas e seus componentes, dentre 

eles a educação dos profissionais participantes de sua execução. 

Em literatura verifica-se que a educação permanente e os programas 

educativos são dois componentes do desenvolvimento do corpo funcional que, 

após a 2ª Guerra, tornaram-se parte das funções administrativas 

organizacionais. Os programas de educação permanente têm a característica 

da abrangência, do acompanhamento da pessoa no exercício das suas 

funções profissionais ao longo do tempo, contemplando, inclusive, sua 
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evolução hierárquica dentro da empresa 27. Paralelamente, os programas 

educativos buscam garantir os conhecimentos e as habilidades que a pessoa 

deve possuir para a execução dos deveres do cargo que ocupam.  

Os programas educativos são especialmente eficazes no encorajamento 

e na correção do desempenho diário no trabalho, com as perspectivas de guiar 

as pessoas para o desenvolvimento de competências e gerar 

comprometimento e confiança no cumprimento das atividades diárias 27. Em 

especial, o alerta em relação aos índices de infecção hospitalar move o 

profissional para refletir sobre a sua prática, mobilizando-o para a vigilância e 

para a adoção de medidas de prevenção e controle 28. As recomendações 

existentes para a construção e condução de um programa educativo são 27-28. 

- Especificidade ao esclarecer o que precisa ser mudado 

- Objetividade e contextualização ao relatar o que havia de errado 

- Utilizar, preferencialmente, gráficos, tabelas e esquemas gráficos, 

facilitando o estudo e a interpretação 

- Convergência às necessidades dos funcionários 

- Direcionamento do feedback aos comportamentos que podem ser 

melhorados 

- Sensibilidade em relação ao feedback 

- Preocupar-se com a Comunicação: emissor/ receptor 

Adicionalmente a essas recomendações, faz-se necessário considerar 

que, por estar no campo educacional, um programa educativo deve supor o 

exercício de fundamentos e técnicas de ensino capazes de mobilizar os 

sujeitos para a apreensão de novos conceitos, o desenvolvimento ou 
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aprimoramento de habilidades motoras, como também a assimilação de novas 

atitudes. 

Em síntese, o conhecimento que a taxa de ISC encontra-se em nível 

acima do desejado nas cirurgias de mastectomia no HSP e que para gerar as 

mudanças necessárias, inicialmente, seria necessário identificar o que ocorre 

nos processos assistenciais e na própria estrutura do serviço, para que, 

posteriormente, fosse possível reunir e mobilizar os atores, no caso os 

enfermeiros, foi a base de sustentação que possibilitou a construção dos 

objetivos da presente investigação.  
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2.OBJETIVOS 

 

GERAL: Avaliar a estrutura e processo assistencial de enfermagem e um 

programa educativo para os enfermeiros, com o uso de estratégias 

educacionais interativas, para a prevenção e controle de ISC. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Conhecer as rotinas e procedimentos de enfermagem realizados no pré 

e pós-operatórios, de pacientes com câncer de mama, submetidas a 

tratamento cirúrgico, identificando as conformidades e não 

conformidades com o proposto pela literatura como melhores práticas 

para a prevenção de infecção de sítio cirúrgico. 

2. Identificar os procedimentos de enfermagem existentes, quanto aos 

critérios de avaliação da ferida operatória, cuidados de enfermagem no 

pré e pós-operatórios e orientações feitas, no atendimento ambulatorial 

e intra-hospitalar, às pacientes com câncer de mamas submetidas a 

tratamento cirúrgico.  

3. Realizar um programa educativo para os enfermeiros envolvidos nos 

problemas identificados, objetivando o controle e prevenção de ISC, com 

o uso de estratégias educacionais interativas  

4. Avaliar os resultados deste programa em relação à participação dos 

enfermeiros e da geração de propostas de mudanças 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS PROCESSOS DE QUALIFICA ÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 

O processo de identificação de falhas operacionais e correção 

pressupõem uma referência teórica/conceitual sobre o sentido atribuído à 

palavra qualidade que, naquele momento histórico e cultural, está presente no 

imaginário coletivo. Assim, buscou-se neste capítulo compilar aspectos 

históricos e normativos que darão sustentação ao desenvolvimento da tese. 

 

Avaliação dos serviços de saúde 

Avaliação em sentido amplo significa atribuição de valor ou apreciação 

sobre condições ou atributos de algo 29, ou seja, emitir uma opinião sobre algo. 

Entretanto, ao tratar de avaliação de qualidade em serviços de saúde faz-se 

necessário ampliar este significado e incorporar um método e um padrão a 

partir dos quais a avaliação será realizada. Avaliação de serviços em saúde, 

portanto, pode ser definida como “um exercício formal e sistemático de 

identificação de problemas na prestação de serviços de saúde, desenhar 

atividades para superar tais problemas, e realizar monitoração e seguimento 

para assegurar que novos problemas não foram introduzidos e que as medidas 

corretivas são efetivas ” 20:46. 

Muito embora não seja um tema novo, pois a literatura evidencia várias 

iniciativas desde as de Florence Nightingale, que em 1854 mensurou das taxas 

de infecção dos soldados britânicos feridos na guerra da Criméia; de Ignaz 

Semmelweis que, na mesma época, mensurou as taxas de mortalidade de 

puérperas em Viena; de Ernest Codman que concebeu a idéia “The End 

Results Systems” em 1910, até o que atualmente se denomina Medicina 
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Baseada em Evidências, que a avaliação de resultados dos serviços de saúde 

vem ganhando espaço e se configurando como um importante tema de 

pesquisas 30-32. 

De fato, muitas atividades que hoje conhecemos por vigilância 

epidemiológica, auditoria de prontuário, seguimento pós-alta, monitoração da 

qualidade e indicadores de resultados dos serviços de saúde, já eram 

sintetizadas pelo “The End Results System”, uma vez que esta idéia - “Uma 

noção de senso comum que cada hospital deveria monitorar cada paciente por 

tempo suficiente para determinar se o tratamento teve sucesso, ou não, e 

então indagar: ‘se não, porque não?’ de forma a prevenir falhas similares no 

futuro.” 33 já apontava para a importância e a necessidade de se monitorar 

resultados em saúde. 

  Apesar deste histórico, a literatura evidencia também que a avaliação 

dos resultados para o paciente e da qualidade dos serviços em saúde ainda 

carece de pesquisas, particularmente no que se refere a questões relacionadas 

à implementação das evidências de melhores práticas no cotidiano da 

prestação dos de saúde 34. Além disso, aponta importantes áreas em que há 

poucas informações disponíveis, tais como: “i) ausência de documentação 

sobre como algumas doenças e condições graves são tratadas na maioria dos 

sistemas de saúde; ii) ausência de monitoração de resultados; iii) ausência da 

avaliação de recursos relacionados a qualidade para doenças específicas; iv) 

persistência de variações  entre os provedores de cuidados para pacientes em 

condições similares, e v) uso excessivo ou insuficiente do cuidado.” 31:iI 
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 Reconhecendo estas lacunas, diversas iniciativas buscam mobilizar as 

instituições de saúde a incorporar estratégias e medidas de melhoria da 

qualidade, nos cenários internacional e nacional. 

 

Melhoria dos Padrões de Qualidade: estratégias e in iciativas 

No âmbito da assistência em saúde em países com maior poder 

econômico, há um evidente esforço em combinar iniciativas de diferentes 

seguimentos sociais e graus de complexidade operacional para favorecer 

condições de assistência em saúde de comprovada qualidade. São exemplos: 

� “Protecting 5 Million Lives  Campaign From Harm” -  Institute for 

Healthcare Improvement (IHI): campanha que conclamava as 

instituições de saúde a adotarem recomendações baseadas em 

evidências e com isso contribuírem para a meta de prevenção de danos 

a cinco milhões de vidas 35; 

� National Patient Safety Goals (NPSGs) - Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO): programa iniciado 

em 2002 e que a partir de 2003 estabelece requisitos que as instituições 

acreditadas pela JCAHO devem atender, de forma a evidenciar que 

incorporam a melhor prática e realizam ações de melhoria em áreas 

críticas para a segurança do paciente. Anualmente são feitas revisões 

sistemáticas da literatura e outras bases de dados, por um painel de 

especialistas, para estabelecer essas metas e as recomendações 

[requisitos] para atendê-las 36;  

� Clean Care is Safer Care; Safe Surgery Saves Lives, e Tackling 

antimicrobial resistance - WHO Patient Safety Campaigns - Global 



31 
 

Patient Safety Challenges: campanhas internacionais da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para divulgar conhecimento e evidências 

sobre aspectos importantes da segurança do paciente. Os documentos 

contextualizam os problemas da área enfocada e trazem 

recomendações para melhorar e garantir a segurança de pacientes 

globalmente 37. 

No Brasil, as iniciativas também são variadas, com influência das 

elaboradas e implantadas internacionalmente ou geradas em instituições 

nacionais essencialmente. Exemplos: 

� Rede Sentinela: projeto que agrega em uma rede diferentes hospitais 

(públicos e privados) em todo o país, com o objetivo de notificar eventos 

adversos e queixas técnicas de produtos de saúde utilizados no Brasil, 

de forma a se obter uma vigilância abrangente e sistematizada destes 

produtos, garantindo a segurança e qualidade para pacientes e 

profissionais que os utilizam. As informações obtidas integram o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária Pós-Comercialização e subsidiam ações 

de regulação do mercado. A comunicação entre os integrantes é feita 

por meio de uma comunidade virtual e de encontros presenciais. Esta 

mesma rede tem participado e sido de grande importância na expansão 

das discussões e iniciativas para implementação de medidas baseadas 

em evidências que promovam a melhoria da qualidade e segurança do 

paciente, particularmente no que se refere ao gerenciamento dos riscos 

associados ao uso de medicamentos 38; 

� Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS: cujo 

objetivo é “avaliar os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, 
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buscando a apreensão mais completa e abrangente possível da 

realidade dos mesmos, em suas diferentes dimensões. Avaliar a 

eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados 

relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos 

serviços públicos de saúde na busca da resolubilidade e qualidade.” 39:8; 

� Organização Nacional de Acreditação (ONA): organização não 

governamental que avalia e certifica serviços de saúde, com vistas à 

garantida da qualidade na assistência. Desde 2001 celebrou convênio 

com a área de Avaliação em Serviços de Saúde da ANVISA, para 

desenvolver um modelo de avaliação dos serviços em saúde. Em 2004, 

firma novo convênio “para subsidiar ações de vigilância sanitária para 

manutenção, ampliação, consolidação e divulgação do Sistema 

Brasileiro de Acreditação, por meio da promoção de eventos técnicos, e 

de apoio a um sistema de indicadores de desempenho para a melhoria e 

eficiência dos serviços do SUS (rede pública federal, estadual e 

municipal) e setor privado. Trata-se da elaboração, revisão e atualização 

de instrumentos para Acreditação de Organizações Prestadoras de 

Serviços de Saúde (OPSS), ou seja, Manuais de Acreditação. A 

avaliação para a Acreditação é uma análise crítica que determina se o 

processo de gestão utilizado pela organização avaliada está em 

conformidade com os padrões definidos no instrumento de avaliação 

específico denominado “Manual Brasileiro de Acreditação” 40:3; 

� Outras ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 38: 

o Em 2007 promoveu a oficina “Segurança do Paciente: Um Desafio 

Global”, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e a 
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Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), representante da 

OMS nas Américas. Nesta ocasião foram debatidos, entre outros, 

temas como higienização das mãos (tema sobre o qual foi 

lançada uma cartilha distribuída em todo o país) e segurança em 

procedimentos cirúrgicos.  

o Em 2008 realizou o 10º. Encontro Nacional de Hospitais da Rede 

Sentinela reuniu gestores de risco de 210 hospitais brasilieiros em 

evento que contou com a participação de palestrantes 

internacionais, pesquisadores e representantes do Ministério da 

Saúde e da OPAS.  

o Curso de Pós-Graduação “Saúde Baseada em Evidências” - 

realizado em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) 

do Hospital Sírio-Líbanês (HSL), formou 957 alunos em 23 

estados brasileiros. O objetivo foi habilitar os Gerentes de Risco 

da Rede Sentinela para analisar criticamente a efetividade e a 

segurança dos tratamentos médicos disponíveis atualmente.   

Em todas estas iniciativas, grande parte do enfoque das organizações 

preocupadas com a segurança do paciente é no sentido de capacitar e 

mobilizar os profissionais dos serviços de saúde, particularmente seus 

gestores, e divulgar os conhecimentos, evidências e métodos disponíveis, para 

que os principais fatores de agravo à qualidade e segurança do paciente sejam 

reconhecidos e ações de melhoria implementadas. Em todas estas ações a 

prevenção e controle das infecções associadas a assistência à saúde são 

enfocadas como prioritárias, incluindo a ISC. 
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ISC: indicador de qualidade 

No Brasil, embora muitas instituições públicas e privadas prestadoras de 

serviços de saúde busquem ajustar suas políticas e diretrizes institucionais no 

sentido de monitorar seu desempenho e melhorar a segurança do paciente, 

ainda há muito a fazer.  

O PNASS tem como proposta a autoavaliação, de forma a contribuir 

para que os serviços se estruturem e aperfeiçoem o autoconhecimento, por 

meio do conhecimento da realidade e necessidades locais, fortalecendo o 

processo educativo, por meio da disponibilização todas as legislações a partir 

das quais o roteiro foi concebido. No roteiro de padrões de conformidade do 

PNASS, os serviços ambulatoriais devem ser avaliados quanto aos critérios 1 a 

9 e 13, os critérios adicionais devem ser avaliados caso sejam oferecidos pelo 

estabelecimento. Já os hospitais gerais devem ser avaliados nos critérios 1 a 

18 e de 19 a 22 se forem oferecidos no estabelecimento 39:13-16. 

Os resultados do PNASS divulgados no relatório 2004-2006 41:28, 

apontam os dez itens considerados imprescindíveis que foram menos 

cumpridos pelos hospitais gerais, colhidos por base censitária e autoavaliação 

do gestor, dentre os quais recorta-se os aplicáveis a serviços ambulatoriais e 

de unidade de internação com impacto sobre as taxas de ISC 41:28:   

� Critério 5, Padrão 13 - Gerenciamento de Risco = 55,5% de 

cumprimento: A Central de Material e Esterilização monitora os 

processos de limpeza, desinfecção e esterilização.  

� Critério 7, Padrão 38 - Gestão de Equipamentos = 52,4% de 

cumprimento: Os equipamentos têm registro de manutenção corretiva  
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� Critério 15, Padrão 86 - Atenção em Regime Ambulatorial de 

Especialidades = 39,5% de cumprimento: Existe enfermeiro na unidade 

durante todo o período de funcionamento. 

� Critério 18, Padrão 104 - Atenção cirúrgica e anestésica = 37,9%: A 

unidade dispõe de enfermeiro exclusivo durante o período de realização 

de cirurgias. 

� Critério 5, Padrão 25 - Gerenciamento de Risco = 46,4%: Existe 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar com ações deliberadas e 

sistemáticas.  

� Critério 9, Padrão 49 - Higiene do Ambiente e Processamento de 

Roupas = 47,6%:  A diluição dos saneantes é realizada por pessoa 

treinada e supervisionada por profissional capacitado. 

 

Tais resultados apontam para uma necessidade de ajuste, seja do 

serviço ou da coleta de dados, uma vez que os padrões se referem a itens 

previstos em legislação e, portanto, deveriam ser atendidos integralmente por 

todos os serviços de saúde 41. 

 A revisão dos princípios norteadores para a manutenção ou alcance de 

padrões de qualidade da assistência em saúde descrita neste capítulo foi 

fundamental para que o foco da presente investigação, infecção de sítio 

cirúrgico em cirurgias da especialidade de oncomastologia, pudesse ser 

explorado nas interfaces da assistência, gerência e educação. 
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4. MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de intervenção, tendo em vista que a principal 

finalidade desta investigação é interferir na realidade para modificá-la 42. No 

entanto, em virtude da abrangência dos objetivos propostos, optou-se por 

separá-los em estudos cujos desenhos 43-48 respondessem de forma 

apropriada as questões de pesquisa levantadas. Obteve-se a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, sob o número 1486/07 (Anexo 1), 

para que as etapas de coletas de dados envolvendo seres humanos pudessem 

ser realizadas.   

A tese foi desenvolvida em duas etapas e está estruturada na forma de 

artigos. O primeiro artigo, correspondente à primeira etapa, descreve a fase de 

diagnóstico situacional, apresenta a metodologia e os resultados da avaliação 

estrutural dos campos de estudo, além da caracterização do processo 

assistencial de enfermagem e a identificação dos procedimentos de 

enfermagem realizados para prevenção e controle de ISC.  

O estudo foi desenvolvido por meio de auditorias de estrutura e 

processo, utilizando-se instrumentos que foram elaborados especificamente 

para esse estudo (Anexos 2-6), no pré e pós-operatório das cirurgias de mama, 

e abrangeu desde o atendimento ambulatorial até os retornos agendados no 

Setor de Oncomastologia do HSP/UNIFESP.  Os enfermeiros, observados 

durante a realização de procedimentos, no Setor de Oncomastologia e na 

Unidade de Internação do HSP/UNIFESP receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido previamente a coleta de dados (Anexo 7). 

Cabe ressaltar que esta fase da tese foi desenvolvida com a 

colaboração de uma aluna de Graduação em Enfermagem e gerou um Projeto 
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de PIBIC. Além disso, os resultados desta etapa foram compilados em um 

relatório apresentado para as Diretorias Médica e de Enfermagem do Setor de 

Oncomastologia e Unidade de Internação do HSP/UNIFESP.  

O artigo, intitulado “Estrutura e processo assistencial de enfermagem 

para a prevenção de infecção de sítio cirúrgico: es tudo observacional ” foi 

publicado na Online Brazilian Journal Of Nursing 49 e deu origem a trabalhos 

divulgados nos seguintes eventos:  

• XVI Congresso do PIBIC/UNIFESP. Apresentado em Sessão Poster 

em 19 de junho de 2008. 

• 26th International Conference of ISQua. Tema Central: `Designing 

for Quality`. Realização: International Society for Quality in Health 

Care [ISQua]. Dublin, Irlanda. 11-14 Outubro de 2009. Apresentado 

em Sessão Poster. 

• 16th International Conference on Cancer Nursing (ICCN). Tema 

Central: "Enhancing Knowledge, Promoting Quality". Realização: 

International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC). A ser 

realizado em Atlanta, Georgia/USA de 07 a 11 Março de 2010. 

Aceito para apresentação Oral.  

A segunda etapa, constituída pela realização e avaliação da intervenção 

educativa, está descrita no segundo, terceiro e quarto artigos, detalhados a 

seguir. 

No segundo artigo, denominado “Experiência de estruturação e 

utilização de um ambiente virtual de aprendizagem n a educação 

continuada em enfermagem” , optou-se por um desenho descritivo, do tipo 

relato de experiência, pela necessidade de descrever as etapas do processo de 
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construção do plano educacional para ser operacionalizado presencialmente e 

também com as ferramentas de um ambiente virtual de ensino - Moodle. 

Dentre os recursos computacionais disponíveis, optou-se pelo Moodle 

para abrigar o programa educativo por este vincular-se a fatores como 

interatividade, integração de recursos, serviços didáticos e comunicação 50. O 

Moodle é um ambiente para o desenvolvimento da aprendizagem que conta 

com as principais funcionalidades de um ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), ou seja, ferramentas que permitem a realização de avaliações, pesquisa 

de opinião, questionários, tarefas, sala de bate-papo, fórum, mensagens, 

workshops e espaço para criação de textos colaborativos 51-53. 

A opção por esta estratégia educacional levou em consideração que 

uma das grandes dificuldades apontadas em literatura científica sobre 

programas educativos, diz respeito à dificuldade de reunir as pessoas em 

virtude da natureza das atividades profissionais em saúde. 

Assim, buscou-se estruturar um treinamento semi-presencial com a 

inclusão de estratégias de ensino  que favorecessem o  comportamento ativo 

dos participantes, sensibilizando-os e responsabilizando-os para agirem 

coletivamente 54-55.   

A intervenção educativa foi planejada com atividades de diferentes 

naturezas para que os participantes pudessem obter informações importantes 

sobre o problema em foco; trocar idéias e percepções com outros atores 

envolvidos no processo; além da oportunidade de idealizarem as mudanças 

necessárias para a reconstrução conjunta dos processos de trabalho. A 

descrição do plano de ensino está no anexo 8. 
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O terceiro artigo, intitulado “Programa Educativo de enfermeiros para 

o controle de infecção em sítio cirúrgico: avaliaçã o de uma intervenção 

educativa interativa” , buscou avaliar quantitativamente e também 

qualitativamente o grau de envolvimento e participação dos enfermeiros ante o 

programa proposto.  

O tipo de estudo foi descritivo. A coleta de dados com os participantes 

ocorreu no 1º e no último encontro, por meio de questões semi-estruturadas 

que foram respondidas por escrito. Esses dados geraram a análise qualitativa 

pautada na técnica de Análise de Conteúdo de Bardin 56. 

Os dados quantitativos foram obtidos por meio das próprias ferramentas 

disponíveis no Moodle, que permite a obtenção de históricos dos acessos e 

das atividades postadas por cada participante. Nestes dados aplicou-se 

estatística descritiva. Os participantes receberam o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido previamente a coleta de dados (Anexo 9) e  orientações 

escritas para acesso ao Moodle e aos conteúdos disponíveis (Anexo 10). 

O quarto artigo foi gerado durante o desenvolvimento do programa 

educativo, a partir dos resultados suscitados pelas atividades de discussão dos 

problemas encontrados e pelas reflexões sobre as alternativas e perspectivas 

de mudanças. Este artigo, intitulado “Aplicação da ferramenta HFMEA® e do 

diagrama de causa e efeito – Diagrama de Ishikawa - para a construção de um 

projeto coletivo de mudanças no âmbito da ação de enfermeiros”, foi o 

resultado das atividades realizadas pelo grupo que participou do treinamento e 

fez uso do HFMEA® 57-59 e do diagrama de causa e efeito – Diagrama de 

Ishikawa 60-62  – para representação gráfica dos principais problemas 

identificados e auxiliar na sua resolução.  
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O HFMEA® é uma abordagem sistemática para identificar e prevenir 

problemas em produtos ou processos, antes que ocorram. Combina os passos 

de detectabilidade e criticalidade do FMEA tradicional em um algoritmo 

apresentado como uma árvore de decisão. O modo de falha e efeito em saúde 

é um processo de análise de 5 passos [ou etapas] que demanda um time 

multidisciplinar para avaliar proativamente os processos na saúde. O time de 

trabalho utiliza o diagrama de fluxo de processos, uma planilha de trabalho 

para detalhamento dos processos, modos de falha e suas causas, uma matriz 

de escore de risco e uma árvore de decisão para identificar e avaliar potenciais 

vulnerabilidades dos processos 57-59. 

A determinação da probabilidade de ocorrência do evento é feita a partir 

do conhecimento do grupo de trabalho sobre com que frequência determinado 

evento pode ocorrer num dado período de tempo, já a determinação da 

gravidade (severidade) do evento é realizada com base nas descrições das 

consequências decorrentes do evento, que compõem categorias: catastrófico, 

moderado, maior e menor 57-59. Para viabilizar a análise, os participantes do 

treinamento receberam orientações escritas sobre a ferramenta e como utilizá-

la (Anexo 11).  Os processos selecionados para análise, seus modos de falha, 

causas e os escores atribuídos pelos participantes foram compilados a partir 

das planilhas de trabalho entregues por escrito e estão demonstrados nos 

anexos 12 a 15.   

Assim, no capitulo desenvolvimento, o leitor encontrará os quatro artigos 

resultantes da investigação. As conclusões desse estudo compreendem, ainda, 

suas limitações e proposições, uma vez que novas perspectivas de estudos e 

intervenções foram detectadas. 
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Structure and process of nursing care for preventio n of surgical site 

infection: observational study  

 Estrutura e processo assistencial de enfermagem pa ra a prevenção de 

infecção de sítio cirúrgico: estudo observacional  

Lucia Marta Giunta da Silva1,  Larissa Christiane Pawluk 1,  Luis Henrique 

Gebrim 1,  Gil Facina 1, Maria Gaby Rivero de Gutiérrez 1  

 1 Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil,  

Abstract. High rates of infection can reflect the quality of the service. Two 

previous studies in the same place reported an overall surgical site infection 

incidence of 14,1% and 22%, what motivated this research.  The aim of this 

study was to analyze the structure and nursing process and its possible 

relationship with the prevention and control of surgical site infection (SSI). It is a 

descriptive, observational and documentary analysis study performed in a large 

general teaching Hospital in São Paulo from August 2007 to March 2008. The 

data were collected from institutional documents and trough directed 

observation of the nursing practice. The results showed that the normative 

documents are in accord with the current evidence. However, the structure 

issues present limitations with negative impact for the prevention of SSI. The 

nursing processes accomplished partially to the recommended standards, the 

hand washing, appropriate use of antibiotics and accomplishment of 

postoperative dressing’s present improvement opportunities that could 

positively impact the surgical site infection’s rates. These results point out the 

need of review the nursing process and the adequacy of some structural issues 

in order to achieve the standards for prevention and control of the surgical site 

infection. 

Key words:  quality assurance, health care; surgical wound infection; breast 

neoplasm; nursing care. 
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Resumo.  Altas taxas de infecção podem refletir a qualidade dos serviços de 

saúde. Em dois estudos prévios no local da presente investigação foram 

encontradas taxas de 14,1% e 22%, o que motivou a realização desta pesquisa 

que teve como objetivo de analisar a estrutura e o processo de enfermagem e 

sua possível relação com a prevenção e controle de infecção de sítio cirúrgico 

(ISC). Trata-se de estudo descritivo, observacional e de análise documental, 

realizado em um hospital geral de ensino de São Paulo, entre agosto de 2007 e 

março de 2008. Os dados foram coletados de documentos institucionais e por 

meio da observação direta da prática de enfermagem. Os resultados 

evidenciaram que os documentos normativos estão em consonância com a 

literatura, porém, a estrutura física apresenta limitações com impacto negativo 

para a prevenção de ISQ. Os processos assistenciais avaliados atendem 

parcialmente aos padrões recomendados, mas a lavagem das mãos, uso 

racional de antimicrobianos e realização de curativos pós-operatórios 

apresentam oportunidades de melhoria que poderiam impactar positivamente 

as taxas de ISC. Estes resultados apontam a necessidade de revisar o 

processo de enfermagem e a adequar a estrutura a fim de que os padrões de 

prevenção e controle da infecção de sítio cirúrgico sejam atendidos. 

Palavras-chave:  garantia da qualidade dos cuidados de saúde; infecção da 

ferida operatória neoplasias da mama; cuidados de enfermagem 

Introdução:  

No Brasil, o câncer de mama tem a maior taxa de mortalidade entre as 

mulheres, com risco estimado de 51 casos a cada 100 mil mulheres e 49.400 

casos novos em 2008. Em São Paulo estima-se 72,52 casos para cada 

100.000 mulheres(1). A cirurgia, uma das principais modalidades de tratamento, 

caracteriza-se como limpa, com tempo de hospitalização reduzido e baixas 

taxas de incidência de infecção de sítio cirúrgico (ISC) entre 1,74 e 3,42%, a 

depender dos fatores de risco associado(2). Entretanto, em dois estudos prévios 

no local pesquisado, encontrou-se entre 14,1 a 22%(3-4). Na literatura, os dados 
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sobre ISC associados a procedimentos cirúrgicos em geral são bastante 

variáveis, com taxas entre 3,51 a 44,7%, em função do desenho do estudo, 

fatores de risco identificados, estadiamento da neoplasia, tipo de cirurgia e 

topografia da infecção(5-8).  Esta variação pode estar associada à diversidade 

dos critérios diagnósticos de ISC, ausência de avaliação do impacto da 

quimioterapia ou radioterapia, e falhas na vigilância pós-alta(9-10). A taxa de ISC, 

se monitorada, subsidiaria a análise da influência da estrutura e processos 

assistenciais nos resultados obtidos e conseqüentemente a qualidade do 

serviço(11-13). Qualidade é definida como “o grau no qual aumentam as chances 

de que os serviços de saúde prestados a indivíduos ou populações atinjam os 

resultados desejados e sejam consistentes com o conhecimento profissional 

corrente”(14), evitando o uso inadequado, desnecessário ou excessivo dos 

recursos de saúde. Donabedian preconiza que uma avaliação sistematizada 

deve englobar três dimensões: estrutura, processo e resultado. Qualidade 

estrutural se refere às características do sistema ou serviço de saúde; 

qualidade processual avalia as ações, ou como os serviços são prestados e, 

qualidade dos resultados refere-se à saúde dos usuários dos serviços ou 

sistemas de saúde. Embora produzir resultados de qualidade seja a meta dos 

prestadores de assistência, a mensuração e avaliação do serviço apenas por 

meio dos resultados não é suficiente. É preciso que se monitore e avalie o 

processo, para que haja consistência na avaliação(15). Isto é importante quando 

se discute quão seguros são os ambientes e os processos empregados na 

prestação de cuidado à saúde o que determina quão segura é a assistência 

prestada aos pacientes. Diante do exposto e da ampla variação nas taxas de 
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ISC encontradas nos dois estudos prévios(3-4), questiona-se se a estrutura e o 

processo assistencial de enfermagem estariam influenciando essas taxas.  

Objetivo:   

Conhecer as rotinas e procedimentos de enfermagem realizados no pré e pós-

operatórios, de pacientes com câncer de mama, submetidas a tratamento 

cirúrgico e identificar as conformidades e não conformidades com o proposto 

pela literatura como melhores práticas para a prevenção de infecção de sítio 

cirúrgico. 

Método:   

Estudo descritivo, observacional, com análise de documentos institucionais(16), 

área física e processos assistenciais de enfermagem, relacionados à 

prevenção e controle de ISC de pacientes submetidas à cirurgia oncológica de 

mama. Realizado em um ambulatório de oncomastologia e uma unidade de 

internação de ginecologia de um hospital universitário de São Paulo, após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP-HSP No.1486/07). 

Os dados foram coletados por meio de observações sistematizadas, com 6 

instrumentos construídos para este estudo, tendo por referenciais documentos 

normativos(17) e publicações de recomendações para prevenção de ISC(18-20). 

Os instrumentos foram submetidos à avaliação de sua coerência e consistência 

de face por um painel de juízes composto por uma Enfermeira Pesquisadora 

em Avaliação de Serviços de Saúde e três Enfermeiras especialistas e 

atuantes na área de Auditorias de Qualidade e Padrões de Prática em 

Enfermagem, sendo considerados adequados à proposta do estudo. Na 

orientação da aplicação dos instrumentos foram feitas leituras conjuntas e 

discussões de artigos sobre prevenção de ISC, coordenadas pelo pesquisador, 
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com pré-teste realizado com duas avaliações independentes, em uma unidade 

de clínica médica feminina, do mesmo hospital onde as pacientes de cirurgia 

oncológica de mama eram internadas na falta de vagas na unidade cirúrgica. 

Os avaliadores consideraram os instrumentos de fácil aplicação, compreensão 

e preenchimento.  

Instrumentos:   

Documentos: o instrumento continha seis grandes categorias com 

recomendações para prevenção de ISC encontradas na literatura(18-20) (Pré-

operatório; Intra-operatório, Pós-operatório; Limpeza e Desinfecção de 

Superfícies; Higienização das Mãos e Documentos Administrativos). Cada 

categoria subdividia-se em itens com o detalhamento das recomendações, 

perfazendo 142 itens, que foram comparados aos documentos 

institucionais(21,22) para verificar se estavam presentes e em consonância com a 

literatura. Esta etapa foi realizada, pois esses documentos são norteadores de 

programas de capacitação permanente e de ações dos profissionais de saúde. 

B) Área Física, Recursos Humanos e Condições Organizacionais: realizada por 

meio da observação direta. Os instrumentos abrangiam categorias e itens 

estruturais (área física, materiais, equipamentos, recursos humanos e 

condições organizacionais dos locais de estudo) preconizados como 

necessários para o funcionamento de unidades ambulatoriais e de internação e 

para prevenção de ISC(17,23),  num total de quinze categorias e 146 itens para o 

Setor de Oncomastologia; treze categorias e 126 itens para a Unidade de 

Internação.  C) Processo Assistencial de Enfermagem: observação direta dos 

profissionais de enfermagem, durante a realização dos procedimentos nos 

períodos pré e pós-operatório. Os instrumentos se subdividiam em onze 
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categorias e 103 itens para o ambulatório de oncomastologia, e catorze 

categorias e 108 itens para a unidade de internação (preparo e educação do 

paciente; uso de roupas e paramentação cirúrgica; limpeza e desinfecção de 

ambientes e superfícies; esterilização do instrumental cirúrgico; cuidados com a 

ferida cirúrgica e drenos; higienização e degermação das mãos; condições 

organizacionais; preenchimento e organização do prontuário).   

Coleta de Dados:  

Todos os dados foram coletados por dois observadores independentes, no 

período de agosto/2007 a março/2008, sob supervisão da Orientadora e da 

Doutoranda, após a obtenção da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Cabe destacar a Chefia de Enfermagem do local do estudo, bem como todos 

os profissionais da equipe de enfermagem, tomaram ciência dos objetivos do 

estudo e concordaram com sua realização. Adicionalmente foi solicitado um 

Termo de Autorização para Pesquisa, assinado somente pelas enfermeiras do 

ambulatório de oncomastologia e unidade de internação, formalizando o início 

da coleta de dados.  As categorias e itens referentes aos documentos, 

estrutura e processo foram avaliados e nos instrumentos foi assinalado um ”C” 

quando em conformidade, “NC” quando não conforme, “CP” se conformidade 

parcial, e “NA” quando não avaliado. Os documentos administrativos foram 

assinalados com “SIM” quando disponíveis e “NÃO” quando ausentes, tendo 

ainda a possibilidade de se assinalar “NA” quando não encontrados e, portanto, 

não avaliados.  A análise das observações realizadas evidenciou que os dois 

observadores foram consistentes e concordantes entre si e os resultados são 

apresentados em conjunto de forma descritiva. 

Resultados:  
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 Avaliação estrutural – documentos:  o documento que contém as 

recomendações para a prevenção e o controle de infecções (MCEH)(21) está 

em consonância com as evidências da literatura no que se refere às 

recomendações de práticas para prevenção de ISC, com destaque para a 

organização e detalhamento de suas recomendações, oferecendo uma 

excelente base de consulta para a elaboração de documentos 

complementares. Com relação ao documento que descreve os procedimentos 

que padroniza as rotinas assistenciais e administrativas de enfermagem 

(MPE)(22), disponível na Intranet institucional, embora oriente a prática de 

enfermagem, não  atende todas as recomendações referentes à prevenção de 

ISC. Do total das recomendações preconizadas, o MCEH abrange 84% de 

todos os itens avaliados, mas somente 27% são encontradas no MPE. 

Excluindo-se os documentos administrativos o MCEH atinge 96% de 

concordância com a literatura. Inversamente, somente 31% das 

recomendações estão explicitadas no MPE e 11 itens (8%), diretamente 

relacionados à prevenção de infecções, não foram encontrados e portanto não 

avaliados (procedimentos sobre limpeza e desinfecção de superfícies e sobre 

guarda, armazenamento e acondicionamento de materiais e instrumental 

estéreis). O fato de não encontrá-los no MEP não significa necessariamente 

sua inexistência, entretanto, é relevante por ser esta a base de informações 

que deveria reunir os documentos que direcionam a prática e atividades de 

enfermagem.  Das recomendações avaliadas para prevenção de ISC nos 

períodos pré, e pós-operatório 50%;(n=71/142) e 52 (37%) respectivamente 

estavam somente no MCEH, 18 (13%) em ambos, e 1 (1%) somente no MPE e 

se referia ao procedimento de enfermagem sobre cuidados com drenos de 
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sucção a vácuo (manuseio com técnica asséptica; curativos). As 

recomendações sobre a higienização das mãos estão presentes em 34 (24%) 

nos documentos pesquisados, perfazendo 11% dos itens nas duas bases 

consultadas e em 7% exclusivamente no MCEH. A recomendação sobre 

educar paciente e família sobre os cuidados apropriados com a incisão 

cirúrgica e drenos, sobre sintomas de ISC e da necessidade de relatá-los ao 

médico foi encontrada exclusivamente no MCEH e algumas medidas de 

prevenção de ISC do MPE constam apenas como recomendações ao final do 

documento e não como etapas do procedimento. 

Avaliação estrutural – área física do ambulatório d e oncomastologia e 

unidade de internação:  O ambulatório de oncomastologia localiza-se em duas 

casas conjugadas, cujas dependências foram adaptadas para o atendimento 

das pacientes. Estão disponíveis recursos para investigação e procedimentos, 

com finalidade diagnóstica e terapêutica, além de serem realizados os 

encaminhamentos, agendamentos cirúrgicos e seguimento pós-operatório. 

Este setor conta, ainda, com a estrutura e as instalações do centro cirúrgico do 

hospital universitário ao qual está vinculado, local onde são realizados os 

procedimentos cirúrgicos de maior porte (setorectomia, quadrantectomia, 

mastectomias e outras).  O setor conta com um enfermeiro e dois auxiliares de 

enfermagem, em regime de seis horas de trabalho diárias; dois técnicos de 

Raio-X; dois assistentes administrativos e um funcionário de limpeza. A equipe 

médica conta com vinte médicos assistentes e oito residentes que também 

atuam na Unidade de Internação, mediante escala de revezamento. A área 

física dispõe de quatro consultórios médicos; uma sala de procedimentos; dois 

mamógrafos e dois aparelhos de ultra-som, não há consultório de enfermagem. 
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Os resultados evidenciaram que a estrutura estava em conformidade em 53,4% 

dos 146 itens avaliados. Dentre as principais categorias que não estavam em 

conformidade (37%), destacam-se as condições de conservação do ambiente e 

segurança (6,2%) e condições para lavagem das mãos nos consultórios, salas 

de procedimento e exames (8,9%). 

Na unidade de internação de ginecologia, que possui enfermarias de dois a 

quatro leitos, estão alocados quatro enfermeiros e quinze técnicos/auxiliares de 

enfermagem divididos em quatro turnos mediante escala, além de um 

funcionário de limpeza. Da mesma forma, a estrutura física não possuía 

instalações completamente adequadas, determinando não conformidades nos 

mesmos quesitos da unidade ambulatorial, sendo 7,2% e 11,1% nos itens 

ambiente e segurança e higienização das mãos, respectivamente, perfazendo 

um total de 45,2% de não conformidades nos 126 itens avaliados. Entretanto, 

foi executada uma reforma completa nesta unidade de modo a adequar-se aos 

padrões exigidos por lei.  

Diante do preconizado para garantir a segurança do paciente, a qualidade no 

atendimento e dar condições para o profissional realizar suas atividades e com 

base nos achados durante as observações, foi possível constatar que existem 

oportunidades de melhoria na estrutura dos locais pesquisados, 

particularmente no que se refere: a higienização das mãos (número e 

distribuição das pias e área para degermação das mãos, indisponibilidade de 

álcool gel; lixeiras e torneiras de comandos manuais), conservação do 

ambiente e segurança (condições inadequadas para acesso de portadores de 

deficiência física; guarda de peças e fragmentos para anátomo-patológico, 
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expurgo, lixo, material de limpeza, estoque de material estéril, impressos, 

equipamentos e material de consumo).   

Avaliação do Processo Assistencial – ambulatório de  oncomastologia e 

unidade de internação de ginecologia: no ambulatório de oncomastologia 

30,1% dos itens estavam em conformidade. Entretanto, foram observados 31% 

de conformidade parcial  e 23% de não conformidades,  dentre as quais 

destacaram-se  a higienização das mãos, degermação pré-cirúrgica; descarte 

de resíduos sólidos; fluxo cruzado entre material contaminado e estéril; 

utilização insegura de materiais elétricos com risco de fogo cirúrgico (bisturi 

elétrico); não conformidade na técnica asséptica para realização de punções e 

curativos; ao processo educacional e de orientações da paciente e família; na 

sistematização da assistência de enfermagem, realização de curativos e outras 

intervenções de enfermagem, com prejuízo ao processo educacional e 

seguimento de eventuais complicações; no processo de desinfecção e 

encaminhamento de instrumentais para esterilização; na continuidade do fluxo 

de comunicação entre profissionais de enfermagem do ambulatório com a 

unidade de internação, ocasionando falhas no seguimento de enfermagem; 

ausência de avaliação sistematizada da ferida cirúrgica e critérios para ISC não 

são conhecidos por toda a equipe; no processo de identificação, guarda, 

armazenamento e acondicionamento de peças para exames 

anatomopatológicos sujeito a riscos de perda ou erros de identificação.  

 Na Unidade de Internação, 57,4% dos itens avaliados estavam em 

conformidade com as recomendações. Porém, encontrou-se 14,8% de 

conformidades parciais e 11,1% de não conformidades em importantes etapas 

do processo assistencial, tais como: higienização das mãos; utilização de 
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adornos (ex. anéis); manutenção da técnica asséptica durante a realização de 

curativos no pós-operatório; retirada do curativo (enfaixamento) em tempo 

menor que 24h após a cirurgia; processo não sistematizado de educação do 

paciente família sobre os cuidados com drenos após a alta, avaliação da ferida 

operatória e identificação de sinais de ISC; desconhecimento ou baixa procura 

pelo MPE e MCEH como fonte de referência para a prática; ausência de 

restrição à circulação e número de pessoas durante a realização de 

intervenções de enfermagem; antibioticoterapia mantida até o retorno no 

ambulatório em sete dias; não há sistematização dos registros de enfermagem 

nos atendimentos e retornos, o prontuário traz poucas informações para o 

seguimento das pacientes e são de difícil legibilidade.  

Discussão:  

A ISC ainda se constitui uma das principais causas de morbidade em pacientes 

cirúrgicos e estima-se o custo com a assistência hospitalar em U$2.500.000(24-

26). Os índices prévios nos locais da pesquisa, (14,1 a 22%)(3-4) apontaram a 

necessidade de se avaliar as condições estruturais e processuais em que as 

cirurgias oncológicas de mama são realizadas. Recentes publicações(13,25) 

evidenciam que os resultados obtidos neste estudo têm impacto na prevenção 

e controle da ISS. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a 

higienização e degermação das mãos, o uso judicioso de antimicrobianos, a 

preparação da pele no pré-operatório, a desinfecção e esterilização de 

instrumentais, os cuidados com a ferida operatória, além da monitoração das 

taxas de ISS e adoção de práticas de avaliação e melhoria contínuas de 

qualidade, como fundamentais para prevenir as ISS(13).  Embora seja possível 

compreender as limitações de ordem econômica para resolução completa de 



55 
 

todas as não conformidades apontadas, a análise dos resultados demonstra 

que ajustes devem ser realizados na estrutura e no processo assistencial, 

particularmente no que se refere à higienização das mãos, fluxo de 

reprocessamento de instrumentais, cuidados com a ferida cirúrgica e educação 

do paciente. Atualmente a higienização das mãos é considerada a mais 

importante medida para prevenção da disseminação de patógenos nos 

serviços de saúde(27), assim, face os resultados obtidos no ambulatório de 

oncomastologia e com base na literatura consultada recomenda-se(2,13,19,25-29) 

revisar e adequar a estrutura física para realização adequada da higienização 

das mãos, considerar a oferta de dispensadores de álcool gel nos consultórios, 

salas de procedimentos, com cartazes e folhetos afixados para alertar os 

profissionais de saúde, assim como lixeiras com tampa acionada por pedal; 

definir local exclusivo para degermação das mãos da equipe; revisar a forma 

de identificação e armazenar amostras de anatomopatológico em local 

exclusivo; fluxos de circulação de instrumentais estéreis e sujos; instituir 

avaliação sistematizada da ferida cirúrgica, com critérios definidos para 

caracterização de ISC(2) e treinar toda a equipe(28-29); estabelecer um espaço 

físico para consultas de enfermagem e agenda que permita a avaliação de 

todas as pacientes, particularmente por se tratar de um serviço em que as 

ações de educação e orientação das pacientes e familiares, feitas pelas 

enfermeiras, são de grande importância, pois além de tratar-se de um 

diagnóstico de grande impacto, a dinâmica de alta precoce demanda maior 

investimento nos aspectos educacionais das pacientes.  

Na unidade de internação, recomenda-se a criação de áreas exclusivas para 

expurgo e depósito de material de limpeza; sistematizar a realização dos 
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curativos com pelo menos 24h de pós-operatório; revisar os cuidados com o 

dreno com enfoque na manutenção do sistema fechado de drenagem; 

sistematizar o processo educacional das pacientes e familiares, com definição 

do conteúdo mínimo, forma e momento em que as intervenções educacionais 

serão realizadas; disponibilizar material educacional de apoio, sobre cuidados 

com a ferida cirúrgica após alta, com informações relevantes e em linguagem 

adequada ao grau de compreensão, para ser entregue às pacientes. Para 

melhoria da comunicação e integração dos profissionais que atendem estas 

pacientes, recomendada pela OMS(13) para tornar as cirurgias mais seguras, 

recomenda-se revisar o processo de referência e contra-referência entre o 

ambulatório de oncomastologia e a unidade de internação; implantar impresso 

de enfermagem que permita o registro das informações importantes para o 

cuidado em todas as etapas (pré, trans e pós-operatório) a fim de facilitar a 

análise e seguimento das pacientes; estabelecer fóruns de discussão 

interdisciplinar, envolvendo as duas áreas, para discussão dos casos 

complexos e com diagnóstico de ISC e, por fim, instituir a notificação dos casos 

de ISC como evento adverso ao paciente, seguido de auditoria com coleta de 

dados para melhor compreensão dos pontos frágeis do processo e 

monitoração dos casos. 

Conclusões:   

Esta pesquisa possibilitou a identificação de importantes fatores de estrutura e 

processo assistencial de enfermagem que impactam negativamente a 

prevenção e o controle das infecções de sítio cirúrgico de pacientes 

submetidas à cirurgia oncológica de mama. Embora a documentação 

normativa institucional esteja em consonância com o preconizado pela 
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literatura, os processos assistenciais avaliados atendem parcialmente aos 

padrões recomendados, destacando-se a lavagem das mãos, o uso racional 

de antimicrobianos, a sistematização da realização de curativos pós-

operatórios e a educação de pacientes como processos que apresentam 

oportunidades de melhoria. Estes resultados apontam a necessidade de 

revisar o processo de enfermagem e a adequar a estrutura a fim de que os 

padrões de prevenção e controle da infecção de sítio cirúrgico sejam 

atendidos. É importante destacar que as informações obtidas subsidiarão um 

projeto de intervenção educativa, a ser desenvolvido em parceria com a 

Diretoria Médica do ambulatório de oncomastologia e Diretoria de Enfermagem 

do hospital, com a proposta de revisar o processo assistencial e sistematizar 

as intervenções de enfermagem para prevenção e controle de ISC nos setores 

envolvidos na pesquisa.  Esta etapa encontra-se em fase de modelagem. 

Considerações Finais:   

Uma das limitações para realização do estudo foi a observação direta dos 

procedimentos relacionados ao processo assistencial e de enfermagem, em 

função do potencial viés pela presença dos observadores, aspecto contornado 

pela sua inserção nas atividades cotidianas da unidade e pela realização de 

mais de uma observação, da mesma equipe da enfermagem, em períodos 

diferentes.  Considerou-se, ainda, que por ser um campo de pesquisa ligado a 

um hospital universitário a presença de alunos, seja de graduação ou pós-

graduação, é uma situação comum que não comprometeria coleta dos dados. 

Além disso, face aos resultados obtidos é possível supor que prolongar o 

tempo e, conseqüentemente o número de observações, não necessariamente 

influenciaria os resultados.   
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EXPERIÊNCIA DE ESTRUTURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UM AMBI ENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, MOODLE, NA EDUCAÇÃO CONTIN UADA 

EM ENFERMAGEM* 

Silva LMG da, Gutiérrez, MGR de, De Domenico EBL. 

RESUMO 
  
Introdução: A busca por competências nos profissionais da saúde tem 
impulsionado experiências com educação a distância. Objetivo:  Descrever 
como o ambiente virtual de ensino, Moodle, foi estruturado para o treinamento 
em serviço. Método: relato de experiência do projeto educativo, semi-
presencial, para controle de infecção de sítio cirúrgico, direcionado aos 
enfermeiros de um hospital geral universitário. Foi organizado com base no 
Modelo Skopos e baseado nos princípios interacionistas e humanistas.  
Resultados:  As atividades foram organizadas em tópicos direcionados para 
informar e atualizar sobre os aspectos do tema central; gerar situações 
problematizadoras para ampliar a discussão individual e coletiva; promover a 
integração, e incentivar a elaboração conjunta de uma proposta de ação. 
Considerações finais: Os recursos do Moodle auxiliaram na escolha de 
estratégias de ensino com a finalidade de atualizar, como também de gerar a 
exposição de idéias, promover a integração e a construção coletiva de 
proposições. 
 
Palavras chave:  educação continuada em enfermagem, educação a distância, 
garantia da qualidade dos cuidados de saúde, infecção da ferida operatória, 
neoplasias da mama. 
 

ABSTRACT 

Introduction: The search to improve health professionals’ competencies has 
motivated new experiences with distant education. Objectives:  To describe 
how the Moodle virtual teaching environment was structured for inservice 
training. Method: this is an experience report of an educational project, partly 
on-site, for the control of surgical site infection, directed to nurses of a general 
university hospital. This study was organized considering the Skopos model and 
was based on the international and humanist principles.  Results:  The activities 
were organized as directed topics to inform and update the participants about 
the central theme; generate problematic situation to broaden individual and 
group discussions; promote integration and encourage the group development 
of an action proposal. Final considerations: The Moodle resources helped 
make easy choices regarding the teaching strategies with the purpose to 
                                                 
* Este estudo é parte da tese de doutorado “Avaliação da estrutura e processo assistencial de enfermagem na 
prevenção e controle da infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidas à cirurgia oncológica de mama”, cujo 
projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP-HSP No.1486/07). 
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. Processo nº 471918/2007-5 Vigência: 
21/11/2007 a 20/11/2009 
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update, as well as generate the exposition of ideas, promote integration and the 
group construction of propositions. 
 
Keywords : Education, Nursing, Continuing; Education, Distance; Quality 
Assurance, Health Care; Surgical Wound Infection, Breast Neoplasms. 
 

 

INTRODUÇÃO  

Os programas educativos são amplamente utilizados pela enfermagem 

para a melhoria dos resultados de sua prática. Esses programas podem ou não 

estar alicerçados em diagnósticos situacionais provenientes de investigação 

científica realizada no próprio serviço.   

Há muitas razões para que os programas educativos ocorram em 

ambientes de atendimento em saúde, como adoção de novas rotinas, 

inovações tecnológicas, aquisições de materiais, entre outras que, 

normalmente, não geram mudanças significativas na estrutura e nos processos 

assistenciais, considerando os recursos humanos, materiais e físicos 1. 

Entretanto, quando investigações são realizadas dentro da instituição de saúde 

e seus resultados apontam para falhas ou não-concordâncias relativas ao que 

é preconizado, geralmente existe uma mobilização para que o programa 

educativo gere mudanças que corrijam os problemas identificados 2. 

Num contexto de atendimento em saúde, a constatação de falhas é, ou 

deveria ser condição de tomada de decisão imediata para resolução de 

problemas. Nos modelos atuais de gerenciamento de qualidade em saúde, os 

programas educativos que visam às atualizações, a aproximação da teoria com 

a prática, bem como a criação e manutenção de processos assistenciais e 

administrativos que garantam a qualidade do atendimento e a segurança do 
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paciente, são exigidos e monitorados pelas agências de certificação de 

qualidade 3-5. 

A necessidade de realizar um número cada vez maior de programas 

educativos e de, particularmente, obter resultados condizentes com os padrões 

de qualidade estabelecidos, vem exercendo favorável pressão para que o 

modelo educacional tradicionalmente aplicado seja revisto e substituído 6. 

De um modo geral, os programas educativos na saúde seguiram os 

mesmos modelos da escola tradicional de ensino, no qual acreditava–se que 

os conteúdos são transmitidos pelo emissor e recebidos pelo receptor, com 

pouca interação entre ambos, total escolha do que seria abordado pelo 

emissor, e incapaz de gerar ambientes favoráveis de discussão sobre a 

possibilidade de aplicação do que estava sendo informado ou formalizado 
7-9.   

 Entretanto, avanços foram idealizados, implementados e avaliados para a 

transformação deste modelo, a partir da compreensão que o incremento das 

informações científicas em saúde acontece numa velocidade muito maior do 

que é possível incorporar no planejamento dos programas 10. 

Outro fator relevante para repensar sobre os programas educacionais 

relacionou-se a constatação de que, para muitos problemas do cotidiano de 

assistência à saúde, o ensino centrado exclusivamente na capacitação 

individual não resolveria problemas que são gerados pela característica 

multidisciplinar do atendimento em saúde, ou seja, as relações dialógicas são 

necessárias para corrigir as falhas processuais 11.  

Nas propostas inovadoras de educação permanente, a tônica tem sido a 

defesa de estratégias de ensino que promovam a integração de conhecimentos 

de diferentes áreas para a resolução de problemas e a tomada de decisões 
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mediante análise, avaliação e síntese. Ou seja, a noção de participação 

coletiva e efetiva dos sujeitos, para o desenvolvimento intelectual, afetivo e 

psicomotor está implícita nesta proposta 7, 11. 

 Assim, ante a tarefa de compartilhar com os enfermeiros participantes os 

dados obtidos em estudos anteriores que indicavam um índice elevado de 

infecção de sítio cirúrgico (ISC) 12 e aspectos assistenciais e estruturais 

inadequados para o atendimento de mulheres submetidas a cirurgia oncológica 

de mama 13, foi planejado um programa educativo. Cabe ressaltar que para o 

planejamento deste programa foram feitas reuniões prévias com a Diretoria de 

Enfermagem e Diretoria Médica do HSP, de forma a viabilizar sua realização, 

sustentada tanto pelos resultados dos citados estudos previamente realizados, 

quanto pela participação de instâncias decisórias da gestão superior do HSP. 

A base de sustentação ideativa foi realizar um programa dinâmico, que 

pudesse ser desenvolvido online, capaz de favorecer a reflexão sobre as 

atividades profissionais do cotidiano, permitir a exposição de idéias e, 

posteriormente, propiciar a reconstrução conjunta dos processos de trabalho. 

Dentre os recursos computacionais disponíveis, optou-se pelo ambiente 

Moodle para abrigar o projeto educacional do programa por este vincular-se a 

fatores como interatividade, integração de recursos, serviços didáticos e 

comunicação 9. 

 

OBJETIVO 

Descrever como o ambiente virtual de ensino Moodle foi estruturado 

para o programa educativo.  

 

MÉTODO 
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 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência por 

permitir a descrição das etapas que constituíram a estruturação do programa 

educativo em ambiente virtual, considerando o momento, as ações, relações e 

interações entre os elementos do fenômeno estudado 14. 

 A experiência compreende o processo de construção de um projeto 

educacional para enfermeiras da Unidade de Ginecologia e do Setor de Onco-

Mastologia do Hospital São Paulo (HSP), voltado para a prevenção e controle 

de ISC, baseado no Modelo Skopos 15
 e totalmente organizado a partir dos 

recursos do Moodle, disponível no website do Núcleo de Enfermagem em 

Oncologia – NEO no endereço http://www.unifesp.br/denf/neo/. Este website é 

coordenado e administrado pelas pesquisadoras da presente investigação e 

está vinculado à Escola Paulista de Enfermagem, da Universidade Federal de 

São Paulo, UNIFESP. 

O programa educativo foi idealizado e planejado entre os meses de 

outubro de 2008 a fevereiro de 2009 e desenvolvido no período de março a 

setembro de 2009, com participação de quatro enfermeiras dos setores acima 

referidos.  

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCATIVO 

A Proposta 

O Projeto Educativo foi baseado no Modelo Skopos 15, dividido nos 

componentes: escopo, plano de ação, plano de controle e avaliação. A escolha 

desse modelo deveu-se ao fato de existir uma situação geradora claramente 

definida, fruto dos dados obtidos com investigações realizadas anteriormente 

12-13, que subsidiou a justificativa dessa ação educativa, bem como os seus 

objetivos, resultados esperados e abrangência.  
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Quanto ao modelo pedagógico, a intervenção educativa baseou-se nos 

princípios da escola interacionista 16 e humanista 17, considerando-se que há 

uma capacidade intrínseca de aprendizado nos profissionais, que pode ser 

potencializada pelo meio social e norteada pelos saberes da ética, da 

pedagogia e da política, ingredientes fundamentais do processo de 

aperfeiçoamento ou de construção, no caso, relacionadas às atividades 

profissionais. 

Etapas Operacionais do Projeto Educativo 

Escopo 

Estrutura e processo assistencial de enfermagem do Setor de Oncomastologia 

e unidade de Ginecologia do HSP/UNIFESP. 

Justificativa 

Os dados obtidos com os estudos de avaliação da estrutura e processo 

assistencial de enfermagem e ISC 13
 realizados nas dependências do HSP, 

compreendendo a Unidade de internação da Ginecologia e de atendimento 

ambulatorial do Setor de Oncomastologia do HSP/UNIFESP, no período de 

agosto de 2007 a março de 2008, evidenciaram a necessidade de promover 

um programa educativo para os profissionais de saúde envolvidos na estrutura 

e no processo assistencial de enfermagem das citadas unidades. 

A ação educativa pressupõe o engajamento dos profissionais para que 

haja uma revisão e construção coletiva das condições operacionais vigentes de 

acordo com os critérios e compromissos estabelecidos. Assim, os Objetivos 

da Ação Educativa foram: discutir os dados relativos às rotinas e 

procedimentos de enfermagem realizados nos períodos pré e pós-operatório de 

pacientes com câncer de mama, submetidas ao tratamento cirúrgico; 
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reconhecer as conformidades e não conformidades com o proposto pela 

literatura como melhores práticas para a prevenção de infecção de sítio 

cirúrgico; avaliar os procedimentos de enfermagem inerentes ao tratamento 

cirúrgico de pacientes com câncer de mama; identificar estratégias para 

adequação da estrutura e processo assistencial de enfermagem visando à 

prevenção de ISC. 

A partir desses objetivos, os Resultados Esperados ensejavam: o 

reconhecimento da complexidade e da importância do tema e do trabalho a ser 

desenvolvido; o desenvolvimento de habilidades de comparação e 

transferência de evidências científicas para a prática assistencial; o 

desenvolvimento da capacidade de avaliação e crítica sobre a estrutura e o 

processo assistencial de enfermagem; a utilização de parâmetros de 

monitoramento da qualidade da prática assistencial, e planos de melhoria 

contínua da qualidade 

O Plano de Ação  foi detalhado para os participantes no primeiro 

encontro presencial. Nesta ocasião, os participantes foram informados do 

recurso computacional, o Moodle, e das tarefas que estavam ali postadas para 

serem realizadas e as sugestões de leitura complementar. Um exemplo deste 

documento está em anexo. Vale ressaltar que para as participantes que não se 

sentiram aptas ou interessadas no uso da ferramenta, foi oferecida a 

possibilidade de participar da forma tradicional (material impresso). 

O Moodle é um ambiente para o desenvolvimento da aprendizagem que 

conta com as principais funcionalidades de um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), ou seja, ferramentas que permitem a realização de 

avaliações, pesquisa de opinião, questionários, tarefas, sala de bate-papo, 
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fórum, mensagens, workshops e espaço para criação de textos colaborativos 

18. 

As atividades principais  foram divididas em 9 tópicos, intitulados: 

Apresentação e Discussão do Programa Educativo; Achados da Pesquisa; 

Higienização das Mãos; Estrutura e Processo Assistencial de Enfermagem com 

enfoque na Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico; Elaboração de Plano de 

Ação; Indicadores de Qualidade e Melhoria Contínua; Projeto Colaborativo – 

Análise e propostas de atuação; Finalização e Encerramento. Em cada tópico 

as atividades estavam relacionadas com: a identificação de problemas, análise 

de causas e efeitos, planejamento de ação corretiva. 

Denominou-se como Ler, Refletir e Responder (LRR), as atividades do 

tipo estudo dirigido, nas quais textos e perguntas foram editados pelas 

pesquisadoras, geralmente com dados sintetizados dos problemas encontrados 

nos ambientes de trabalho das enfermeiras, associados a outras investigações 

científicas e a documentos normatizadores vigentes, como os guidelines do 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 19, as diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Infectologia 20 e da Comissão de Epidemiologia 

Hospitalar do HSP 21. 

As atividades de estudo de caso e situação-problema, elaborados com 

base em dados reais de condições de trabalho dos participantes, geraram o 

Ler, Refletir e Sugerir (LRS). A partir dos problemas identificados no LRS, o 

passo a seguir implicava priorizar os processos críticos e organizar sugestões e 

ações de melhoria. Para tal, a ferramenta de qualidade HFMEA® – Healthcare 

Failure Mode and Effect Analisys [Análise de Modos de Falhas e seus Efeitos 

em Saúde] 22-23 foi esclarecida às participantes em encontro presencial e um 
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documento síntese, com orientações para sua elaboração, foi postado para 

consulta.  

A ferramenta HFMEA® combina os passos de detectabilidade e 

criticalidade do FMEA tradicional em um algoritmo apresentado como uma 

árvore de decisão. O modo de falha e efeito em saúde é um processo de 

análise de 5 passos [ou etapas] que demanda um time multidisciplinar para 

avaliar proativamente os processos na saúde. O time de trabalho utiliza o 

diagrama de fluxo de processos, uma matriz de escore de risco e a árvore de 

decisão do HFMEA® para identificar e avaliar potenciais vulnerabilidades dos 

processos 22-23.  

Utilizou-se, ainda, o diagrama de causa e efeito, Diagrama de Ishikawa, 

para representação gráfica dos principais problemas, identificados pelo grupo 

24-25. 

 Para instrumentalizar e facilitar a participação do grupo, vários recursos 

foram postados como atividades: Fluxogramas (n:3) e Planilhas (n:3), que 

deveriam ser preenchidas pelas participantes, e o wiki foi utilizado para a 

construção do texto síntese 26. As atividades e os recursos do Moodle utilizados 

estão demonstradas nas figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Atividades programadas e recursos do Moodle utilizados [tópicos 1-5]. São 

Paulo, 2009. 
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Figura 2: Atividades programadas e recursos do Moodle utilizados [tópicos 6-10]. São 

Paulo, 2009. 

Para que essas atividades pudessem ser realizadas com uma análise 

crítica ainda mais abrangente, com conteúdos adicionais aos contidos nos 

textos sínteses presentes em cada tópico, foi criado um décimo tópico, 

intitulado “Evidências Científicas”, constituído por 13 artigos obtidos em bases 
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eletrônicas de dados. Para o acesso ao Moodle, cada participante recebeu a 

senha de acesso e foi cadastrado no sistema, além de um roteiro com a 

descrição de cada tipo de atividade e orientações sobre como acessar o 

ambiente.  

Na última etapa do Modelo Skopos 15, o Plano de Controle, buscou-se 

operacionalizar o modelo formativo, a partir da sugestão de tarefas e de 

avaliações reguladoras sobre o desempenho apresentado e possibilidade de 

alcance dos resultados esperados.  

As atividades que oportunizaram de maneira formal ou não o processo 

de avaliação contínuo compreenderam: 1. Questionários no início e término do 

programa educativo, que buscaram informações sobre as expectativas para 

realização do mesmo, experiência com sistemas de Educação à Distância 

(EAD) e expectativas atuais; 2. Monitoramento dos acessos e postagens das 

atividades no Moodle; 3. Encontros presenciais para a expressão de opiniões, 

esclarecimento de dúvidas e re-orientações para a execução das tarefas e 

disponibilização no Moodle.  

O percurso percorrido pelas participantes foi devidamente esclarecido 

em todas as etapas operacionais e, como o programa em questão é parte 

integrante de um projeto de pesquisa, todas assinaram o Termo de 

Esclarecimento Livre e Esclarecido para que o produto do projeto educacional 

aqui relatado pudesse ser convertido em produção científica. 

 

Considerações Finais 

 O ambiente Moodle mostrou-se valioso para estruturação de um 

programa educativo de enfermagem, que buscou distanciar-se do modelo de 
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comunicação unilateral e hierárquico. As diferentes modalidades de recursos 

disponíveis, a interatividade e possibilidade de acesso por múltiplos sujeitos, 

em tempo real, associadas ao acompanhamento pelos tutores foram recursos 

animadores para a estruturação de um programa educativo.  

No processo de construção do programa educacional, a possibilidade de 

ordenamento de tarefas e os recursos que o Moodle disponibiliza como 

estratégias de ensino, foram facilitadores do processo de organização e criação 

das atividades de cada etapa do programa educativo idealizado. 

Mesmo para as estratégias de ensino menos utilizadas em programas 

educativos, como os estudos-dirigidos, estudos de caso e situação-problema 

foi possível utilizar recursos como o fórum, o wiki, ou a postagem de arquivos 

estruturados pelas tutoras para facilitar a interatividade e a própria execução 

das tarefas.  

Para as estratégias mais tradicionais, como aulas e documentos síntese 

sobre as atualizações científicas ou padrões de assistência, foi possível 

associá-las com um tópico de artigos postados, intitulado “Evidências 

Científicas”, para que o usuário pudesse refletir sobre os elementos de 

discussão em contraponto com o recomendado na literatura.  

Como primeira experiência de uso de tecnologia educacional na 

instituição em questão optou-se por intercalar atividades online com encontros 

presenciais, para discussões, orientações e construções conjuntas. 

Certamente, os dados coletados no processo contínuo de avaliação do 

programa educacional servirão de base para reformulações futuras e incentivo 

para que propostas inovadoras sejam implementadas nos programas 

educativos em saúde. 
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ANEXO 

Quadro 1. Recorte do Plano de Ação do Programa Educ ativo da Equipe de Enfermagem das Unidades de Masto logia 

em Controle de Infecção de Sítio Cirúrgico; 2008. 

Objetivos  Encontros 

Programados 

Datas 

Resultados 

Esperados 

Estratégias de Ensino  Estratégia de 

Avaliação 

1. Conhecer os dados 
relativos a  
epidemiologia do 
câncer de mama;  

2. As principais formas 
de tratamento, com 
ênfase nas rotinas e 
procedimentos de 
enfermagem 
realizados nos 
períodos pré e pós-
operatório; 

3. A prevenção de 
infecção de sítio 
cirúrgico. 

2 encontros 
 
Datas – a ser 
agendado com 
o grupo diretivo.  
 

• Reconhecime
nto da 
complexidade 
e da 
importância do 
tema e do 
trabalho a ser 
desenvolvido 

 

• Aulas expositivas dialogadas  
 
    Atividade individual 
• Dados 1: Leitura do Documento síntese do 

relatório da avaliação de estrutura e 
processo assistencial do setor de 
oncomastologia e unidade de internação do 
HSP/UNIFESP, disponível no MOODLE ou 
Apostila. 

• Tarefa: Ler, Refletir e Responder 1 (LRR) 
(Atividade Moodle ou Apostila) 

• Postar resposta no Fórum ou responder em 
documento Word e trazer impressa para 
entrega no encontro presencial  

 

• Testes de múltipla 
escolha ao longo 
da apresentação 

 
• Cadastro do 

participante no 
MOODLE e 
controle sobre o 
seu acesso 

 
• Participação no 

Fórum ou  entrega 
do LRR 1 
impresso. 
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PROGRAMA EDUCATIVO PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO EM 

SÍTIO CIRÚRGICO: AVALIAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCA TIVA 

INTERATIVA† 

Silva LMG da, Cohrs FM, de Gutierrez MGR, De Domenico EBL 

RESUMO 
Introdução:  A presente investigação é produto de um programa educativo, 
semi-presencial, que utilizou o ambiente Moodle na educação continuada de 
enfermeiras de um hospital universitário. Objetivos:  revelar a opinião sobre a 
prática dos treinamentos em serviço; identificar experiências prévias em 
educação a distância; descrever e quantificar as atividades desenvolvidas no 
Moodle. Método:  pesquisa de avaliação, tipo antes e depois. Os dados 
qualitativos foram coletados com perguntas semi-estruturadas e submetidos a 
análise de conteúdo. Aos dados quantitativos obtidos do Moodle, aplicou-se 
estatística descritiva. Resultados:  as enfermeiras (n: 4) evidenciaram os 
benefícios e os fatores limitantes atrelados aos treinamentos em serviço. Sobre 
o Moodle, verbalizaram expectativa e tranqüilidade por ser presencial e possuir 
material impresso. A análise quantitativa indicou inconsistências nos acessos, 
pouca participação nas atividades interativas (fórum, wiki) e maior consulta aos 
textos. Conclusão:  estratégias de ensino interativas precisam ser utilizadas 
para que os profissionais da saúde adotem novos comportamentos. 
 
Palavras chave:  educação continuada em enfermagem, educação a distância, 
atitude do pessoal de saúde, infecção da ferida operatória, neoplasias da 
mama. 
 
 
ABSTRACT 
Introduction: The present study resulted from an educational program, partly 
on-site, which used the Moodle environment in continuing nursing education at 
a university hospital. Objectives:  to reveal the participants’ opinion about 
inservice training; to identify previous experiences in distance education; to 
describe and quantify the activities develop using Moodle. Method:  this is an 
evaluative, before-and-after study. The qualitative data were collected using 
semi-structured questions and were then submitted to content analysis. 
Quantitative data were obtained using Moodle, and descriptive statistics was 
applied. Results:  the nurses (n: 4) reported the benefits and the limiting factors 
of inservice training. Regarding Moodle, the nurses stated having good 
expectations and felt calm since it was on-site and there was printed material. 
The quantitative analysis showed there are inconsistencies in the accesses, 
                                                 
† Este estudo é parte da tese de doutorado “Avaliação  da estrutura e processo assistencial de enfermagem  na 
prevenção e controle da infecção de sítio cirúrgico  em pacientes submetidas à cirurgia oncológica de m ama”, 
cujo projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê d e Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP-HSP N o.1486/07). 
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. Processo nº 471918/2007-5 Vigência: 
21/11/2007 a 20/11/2009 
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little participation in the interactive activities (forum, wiki) and more 
consultations to texts. Conclusion:  interactive teaching strategies can be used 
for health professionals to adopt new behaviors. 
 
Keywords : Education, Nursing, Continuing; Education, Distance; Attitude of 
Health Personnel; Surgical Wound Infection; Breast Neoplasms. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O programa educativo avaliado neste artigo foi planejado a partir de 

dados obtidos em estudo anterior 1 pautado no modelo de auditoria e feedback. 

A referida pesquisa objetivou avaliar a estrutura e processo assistencial de 

enfermagem, com foco na prevenção e controle de infecção de sítio cirúrgico 

(ISC) de um hospital-escola do município de São Paulo. 

Os resultados evidenciaram que os documentos normativos estavam em 

consonância com o preconizado na literatura, porém, a estrutura física e os 

processos assistenciais dos locais pesquisados apresentavam limitações 

importantes com impacto negativo para o desenvolvimento dos processos 

assistenciais adequados à prevenção de ISC.  O quadro 1 apresenta as 

principais não conformidades encontradas 1.   
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Quadro 1. Principais não conformidades relacionadas à estrutura e processo 
assistencial. São Paulo, 2009. 

Não Conform idades 
Estruturais 

37% (54/146*) – Setor de 
Oncomastologia (SO) 

45% (57/126**) – Unidade 
de Internação Ginecológica 

(UIG) 

Não Conformidades do 
Processo Assistencial 

 

42% (44/103***) – SO 54% (58/108****) – UIG. 

As não conformidades relacionadas à estrutu ra e processo assistencial 
encontradas foram: 

• Ausência de locais adequados para 
higienização das mãos  

• Ausência de local exclusivo para 
degermação pré-cirúrgica das mãos 

• Local inadequado para descarte de 
resíduos sólidos 

•   Área física inadequada determina fluxo 
cruzado entre material contaminado e 
estéril 

• Ausência de avaliação sistematizada da ferida cirúrgica e critérios para ISC 

• Quebra da técnica asséptica para realização de punções, curativos e outras 
intervenções de enfermagem 

• Processo de identificação, armazenamento e acondicionamento de peças para 
exames anatomopatológicos sujeito a riscos de perda ou erros de identificação 

• Falhas no processo educacional do paciente e no seguimento de complicações 

*54 itens em não conformidade de 146 itens estruturais avaliados por uma lista de verificação; ** 57 itens em não 
conformidade de 126 itens estruturais avaliados por uma lista de verificação; *** 44 itens em não conformidade de 103 
itens de processo avaliados por meio de uma lista de verificação; **** 58 itens em não conformidade de 108 itens de 
processo avaliados por uma lista de verificação. 

 

Ante esses achados, caracterizou-se a necessidade de reunir as 

enfermeiras ligadas aos processos assistenciais e administrativos para um 

programa educativo, em que os dados da investigação fossem divulgados e 

que as enfermeiras fossem mobilizadas para a superação dos problemas 

identificados. 

Como uma das dificuldades apontadas em literatura científica sobre 

educação permanente, diz respeito à dificuldade de reunir as pessoas em 

virtude da natureza das atividades profissionais em saúde 3, buscou-se 

estruturar um programa que pudesse contar com as facilidades de uma 

estratégia de educação a distância.  
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Outra crítica sobre os programas de educação permanente relaciona-se 

à passividade dos profissionais em relação aos conteúdos ministrados 4-5. Na 

tentativa de superar este modelo, idealizou-se um programa dinâmico, que 

permitisse aos participantes refletir sobre sua prática cotidiana, a exposição de 

idéias e, posteriormente, possibilitasse a reconstrução conjunta dos processos 

de trabalho 6-8. 

Assim, optou-se por utilizar o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) por ser um ambiente que dispõe de várias ferramentas 

interativas, como fóruns, chats, diários, questionários, além de arquivos de 

aplicativos diversos, como PDF®, Word®, PowerPoint®, entre outros, que podem 

ser escolhidos pelo professor responsável, de acordo com a proposta 

pedagógica e o conteúdo a ser desenvolvido. Permite, ainda que os mesmos 

recursos possam compor diferentes estruturas educacionais, em diferentes 

intervenções pedagógicas, a depender da intencionalidade do professor que 

define os espaços e a intervenção a que se propõe no processo ensino-

aprendizagem 9. 

Por tratar-se de uma inovação no serviço em questão, buscou-se avaliar 

qualitativa e quantitativamente o programa desenvolvido, em diferentes 

momentos da intervenção educativa. As perguntas que sustentaram o estudo 

foram:   

• Qual a opinião dos enfermeiros participantes em relação às atividades 

educativas programadas? 

• Qual a experiência das enfermeiras em relação à educação a distância? 
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• Quais as expectativas e percepções sobre a ação educativa e o uso do 

Moodle (antes e depois)? 

• Qual a participação das enfermeiras nas atividades postadas no 

Moodle? 

 

OBJETIVOS 

• Revelar a opinião dos enfermeiros participantes em relação aos 

programas educativos 

• Identificar experiências prévias em educação a distância  

• Descrever e quantificar as atividades desenvolvidas pelos participantes 

no Moodle 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa de avaliação, por possuir a intenção de 

determinar o efeito ou resultado de um programa de disciplina 10. Optou-se por 

um desenho de pesquisa misto, uma vez que as perguntas de estudo 

ensejavam uma perspectiva quantitativa e também qualitativa 11:16-17, por esta 

última proporcionar a “busca das relações dos significados” 12, a possibilidade 

de avançar para além das palavras ao entender e interpretar os sentidos e 

significados que os sujeitos concedem ao fenômeno, no seu campo de 

pertença.  

Para a operacionalização do treinamento a partir dos recursos do 

Moodle, disponível no website do Núcleo de Enfermagem em Oncologia – 
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NEO, no endereço http://www.unifesp.br/denf/neo/, foi feito um planejamento 

baseado no Modelo Skopos 13.  

Este modelo está dividido nos componentes: escopo, plano de ação, 

plano de controle e avaliação e, uma das condições necessárias para a sua 

aplicação é estar baseado numa situação geradora, tal qual se delineava a 

necessidade do programa educativo.  

Quanto à referência pedagógica, a intervenção educativa baseou-se nos 

princípios das escolas interacionista 14 e humanista 15 por considerar que há 

uma capacidade intrínseca de aprendizado nestas pessoas, profissionais, 

sendo elas capazes de perceber e superar obstáculos, considerando valores, 

limites, possibilidades e os próprios projetos de atuação profissional. O 

treinamento foi desenvolvido no período de março a setembro de 2009.  

Para viabilizar a intervenção educativa e a definição dos participantes, 

foram realizadas reuniões com a Diretoria de Enfermagem do HSP, nas quais 

foram apresentados e discutidos os resultados da 1ª. Fase do Estudo 1, os 

pressupostos que norteariam o modelo de intervenção adotado, suas 

vantagens e possíveis fatores limitantes, ocasião em que a Diretoria de 

Enfermagem do HSP responsabilizou-se pela indicação do grupo de 

Enfermeiras que atuavam nas áreas de estudo ou a elas correlacionadas e que 

foram o público-alvo do programa.   

A coleta de dados dos participantes foi realizada em duas etapas, por 

meio de questionários contendo perguntas semi-estruturadas, a serem 

respondidas por escrito em folha sem identificação pessoal. Também foram 
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considerados os conteúdos contidos no Moodle. Os participantes receberam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido previamente a coleta de dados. 

As questões norteadoras para a coleta de dados antes do início do 

treinamento foram:  

      Em relação aos processos de educação permanente, responda: 

• Para você, quais são os objetivos dessas ações educativas? 

• Em sua opinião, quais as vantagens e desvantagens desses programas 

educativos?  

• Você já participou de algum programa de educação permanente que 

utilizasse a Educação baseada em computador? 

• Caso afirmativo, descreva a sua experiência e aponte as suas 

expectativas em viver uma nova experiência. 

• Caso negativo aponte suas expectativas ou receios em participar. 

 

Após a experiência educativa foi aplicado um novo questionário com as 

perguntas: 

• Em sua opinião, o programa realizado atendeu aos objetivos que um 

programa de educação permanente deve apresentar? 

• Qual a sua avaliação sobre o uso do Moodle no programa realizado? 

• Sobre os conteúdos abordados no programa, qual é a sua avaliação em 

termos de pertinência e utilidade para aplicação no seu trabalho?  

• Faça suas sugestões. 
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Em relação às atividades realizadas no ambiente Moodle, fez-se uma 

catalogação dessas atividades, descrevendo-as e quantificando-as em relação 

a: 

• Participações nos Fóruns 

• Entrega de tarefas estabelecidas 

 

Os dados obtidos com as entrevistas semi-estruturadas e com os 

conteúdos postados no Moodle foram analisados de acordo com técnica de 

Análise de Conteúdo de Bardin 16. O fundamento da análise de conteúdo reside 

na articulação entre “a superfície dos textos, descrita e analisada (pelo menos 

alguns elementos característicos) e os fatores que determinam estas 

características, deduzidos logicamente” 16. Ao se realizar a análise busca-se 

uma correspondência entre as estruturas semânticas ou lingüísticas 

(significantes) e as estruturas psicológicas ou sociológicas (significados) dos 

enunciados 16; também considerando a frequência numérica de ocorrência do 

conteúdo 

A técnica de Bardin 16 foi empregada considerando o sentido global dos 

discursos e tendo por referências as unidades de análise previamente eleitas a 

partir da revisão de literatura do estudo, a saber: 1. Objetivos, vantagens e 

desvantagens dos programas de educação permanente; 2. Experiências e 

expectativas sobre o uso de estratégias inovadoras de ensino destes 

programas e 3. Avaliação da experiência educativa e perspectivas futuras.  

Assim, os conteúdos das falas foram recortados e agrupados nas 

unidades de análise, constituindo as unidades de registro. As categorias 
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emergiram tanto pela frequência das unidades de registro, como pela sua 

exclusividade/convergência para a interpretação do fenômeno, como 

recomenda Bardin 16. 

 

RESULTADOS 

Os resultados relativos à participação das enfermeiras compreenderam 

a constituição de um grupo com, inicialmente, três enfermeiras assistenciais, 

três Coordenadoras Assistenciais e uma Gerente de Serviços das Clínicas 

Cirúrgicas do HSP. 

A partir do primeiro encontro, caracterizou-se a especificidade do 

programa educativo, primando-se pela participação das enfermeiras 

diretamente ligadas ao Setor de Oncomastologia e Unidade de Internação de 

Ginecologia, ou seja, duas encarregadas, uma enfermeira encarregada da 

unidade de internação e do setor ambulatorial, e quatro enfermeiras da unidade 

de internação (períodos manhã, tarde, e noturnos A e B). Apesar dessa 

conformação idealizada, o grupo foi efetivamente constituído por quatro 

participantes: uma enfermeira assistencial da unidade de internação, uma 

enfermeira encarregada da unidade de internação e do setor ambulatorial, uma 

gerente de serviços de clínicas cirúrgicas e uma coordenadora da diretoria de 

enfermagem. O índice de participação nos encontros presenciais foi superior a 

90%, para todas as participantes. 

Sobre a primeira unidade de análise, as respondentes descreveram que 

os objetivos de um programa de educação permanente  são constituídos 

pelos verbos: orientar (n:7), atualizar (n:7), desenvolver (n:5), integrar (n:5), 
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padronizar (n:4), possibilitar a troca (n:4), conscientizar (n:3), normatizar (n:3) e 

habilitar (n:2). 

Quando questionadas sobre as vantagens e desvantagens que os 

processos de educação permanente oferecem, as respostas permitiram a 

seleção das unidades de registro contidas na Figura 1. 

 

Figura 1. Vantagens e desvantagens dos processos de educação permanente 
apontadas pelas enfermeiras. São Paulo, 2009. 

 

Sobre ter experiência anterior com educação a distância, cinco 

respondentes afirmaram ter experiência. As expectativas puderam ser 

categorizadas no conjunto, devido à convergência de sentido das respostas:  
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Figura 2. Expectativas das enfermeiras sobre a utilização da educação a 
distância para educação permanente. São Paulo, 2009. 

  

Após esta primeira coleta de dados, o grupo foi orientado com relação 

ao programa educativo que estava começando, com a previsão inicial de 32 

horas, sendo 15h presenciais, das 11h30m às 12h30m, numa sala de aula da 

instituição de ensino, e 17h de estudo individual à distância, no período de 

março a setembro de 2009. 

As atividades e recursos foram divididos em nove tópicos interativos e 

um tópico intitulado “Evidências Científicas”, constituído por 13 artigos obtidos 

em bases eletrônicas de dados, perfazendo 10 tópicos. Em cada tópico as 

atividades estavam relacionadas com: a identificação de problemas, análise de 

causas e efeitos, planejamento de ação corretiva. As atividades e os recursos 

da plataforma Moodle utilizadas estão descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Atividades programadas e recursos do Moodle utilizados. São 
Paulo, 2009. 

Atividades dispostas em 10 tópicos  Recursos  Moodle  

- Leituras  

i. Documento síntese elaborado pelas pesquisadoras “Avaliação de 

estrutura e processo assistencial do setor de oncomastologia e 

unidade de internação do HSP/UNIFESP”. 

ii. Textos, Documentos, Artigos Científicos 

iii. Aulas preparadas para sumarizar conteúdos importantes 

 

- Links a arquivos: 

World®  

PDF®,  

- Ler, Refletir e Responder (LRR): estudos dirigidos 

- Ler, Refletir e Sugerir (LRS): estudo de caso e situação-problema 

 

- Fóruns 

 

- Projeto Colaborativo: emprego da ferramenta HFMEA®  e do Diagrama 

de Ishikawa 

- Fluxogramas 

- Planilhas Excel® e 

Tabelas em World® 

- Wiki 

 

 Como o Moodle permite que o administrador obtenha relatórios 

completos da participação de cada integrante, as avaliações de participação, 

do ponto de vista quantitativo, foram balizadoras dos encontros presenciais 

para que reorientações fossem feitas na medida da verbalização das 

dificuldades das enfermeiras.  

No quadro 3, pode-se verificar os recursos utilizados para cada tópico e 

a freqüência de acesso dos participantes de acordo com cada módulo de 

atividade proposto. 
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Quadro 3.  Distribuição das atividades postadas e acessos por tópico [10] e por 
participante [4]. São Paulo, 2009. 

Módulos

Atividades e Participantes A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

Aulas 2 1 0 0 3 1 0 5 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0

Orientações de atividades 5 0 0 3 6 2 0 3 5 1 0 2 2 1 0 1 5 1 0 0 7 1 0 6 2 1 0 7 4 2 0 4

Leitura 1a aula 4 4 1 5

Leitura 2a aula 6 7 0 8

Leitura 3a aula 2 1 0 3

LRR 1 5 5 0 6

LRR 2 5 4 0 10

LRR 3 1 1 0 7

Fórum LRR 1 2 2 0 2

Fórum LRR 2 2 2 0 2

Fórum LRR 3 2 2 0 2

Estudo de Caso Clínico 2 1 0 0

Leitura situação problema 2 1 0 0

Material apoio* 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2 15 17 0 15

Sugerir 1 5 5 0 9

Sugerir 2 5 2 0 0

Sugerir 3 4 1 0 2

Planilhas HFMEA 1 6 0 0

wiki 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquivos evidências 28 21 5 46

Avaliação 1 1 0 0

Módulos

Atividades e Participantes A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

Total 7 1 0 3 22 14 1 21 25 19 0 32 9 5 0 14 14 5 0 0 12 3 0 10 5 2 0 8 21 25 0 19 2 3 0 0 28 21 5 46

T10T 1 T2 T3 T 4 T5 T6 T7 T8 T9

T 1 T2 T3 T 4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

 
*Material de apoio = tabelas de dados para atividades Ler, Refletir e Responder (LRR 1, 2 e 3); 
Fluxogramas; modelo de planilha HFMEA® (Using Healthcare Failure Mode and Effect 
Analysis); arquivo com síntese dos problemas identificados nas discussões. 

 

Na sequência, as freqüências das participantes, identificadas de A a D, 

em cada um dos dez tópicos de atividades programadas, T1 a T10, puderam 

ser avaliadas separadamente (Figura 3) 

 
Figura 3: Distribuição percentual da participação dos alunos, de acordo com os 

tópicos programados. São Paulo, 2009. 
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O acesso de forma irregular ao Moodle foi demonstrado, com clareza, 

quando a média das participações das enfermeiras foi obtida (Figura 4) 

 

 

Figura 4: Distribuição das médias de participações das enfermeiras, de acordo 
com cada tópico programado, e linha de tendência exponencial. 
São Paulo, 2009. 

 

Na etapa de avaliação final, novamente foi empregado um questionário, 

com perguntas semi-estruturadas. Em relação ao alcance dos objetivos 

propostos pelo programa e da adequação dos conteúdos, o grupo foi unânime 

em descrever a capacidade do programa em corresponder aos verbos 

anteriormente descritos (reveja Figura 1). Em relação aos aspectos negativos, 

as respondentes (n: 3) avaliaram que a ausência dos enfermeiros de outros 

plantões das unidades em foco no treinamento, seria um fator limitante para 

que os objetivos, na prática, pudessem ser atingidos. 

Os conteúdos privilegiados no programa, foram avaliados como 

abrangentes e adjetivados como atualizados (n:4), inovadores (n:4), 
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qualificados (n:3), críticos (n:3) e reflexivos (n:2).  A limitação apontada sobre 

os conteúdos relacionou-se a ferramenta HFMEA®, com a explicação que, por 

ser desconhecida para os enfermeiros, necessitaria ser discutida com mais 

profundidade, riqueza de exemplos e adequação para a realidade vivenciada. 

Estes dados estão sintetizados na Figura 5. 

 

      

     Figura 5. Avaliação do Programa Educativo para Controle de Infecção de 
Sítio Cirúrgico na perspectiva das enfermeiras participantes. São 
Paulo, 2009. 

    

 As sugestões, de todas as respondentes, ficaram fortemente vinculadas 

a: continuidade  deste tipo de programa educacional (n:4); divulgação  (n:3) do 

mesmo entre os diferentes profissionais da saúde, principalmente dos 

envolvidos com as unidades trabalhadas, e a participação  (n:3) ampliada dos 

membros da equipe de enfermagem, os técnicos e auxiliares. 
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DISCUSSÃO  

Os processos de educação permanente são fortemente demarcados por 

expectativas de atualização e orientação das atividades profissionais, pelas 

mudanças de comportamento e, consequentemente, pela melhoria do padrão 

de qualidade, como verbalizado pelas enfermeiras de diferentes níveis 

hierárquicos administrativos na presente investigação e corroborado pela 

literatura científica 3. 

Apesar desses benefícios, há barreiras que são reais 17, tanto no 

aspecto da pouco atratividade que as atividades educativas exercem no publico 

alvo, geralmente organizadas no modelo de aula expositiva, como na 

possibilidade de não estarem baseadas na vida real, o que talvez justificaria a 

baixa adesão e a manutenção de comportamentos não desejáveis 2. 

Os resultados obtidos das respostas da esfera qualitativa do estudo, no 

primeiro e no último encontro, confirmaram que as participantes têm clareza 

dos benefícios e dos principais fatores limitantes atrelados aos programas de 

educação permanente.  

Em relação à adesão, cabe ressaltar que havia uma expectativa das 

pesquisadoras e da própria administração de enfermagem da instituição 

hospitalar que as enfermeiras que compõem o quadro permanente da unidade 

de internação estivessem representadas. Entretanto, a participação foi restrita 

a uma única enfermeira, do período matutino. Esta situação gerou a dúvida da 

viabilidade das propostas de mudanças desenhadas nos encontros 

presenciais. 
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Na busca por justificativas, observa-se que a Enfermagem, de forma 

sistemática, utiliza estes programas para atualização e interação entre os 

integrantes das equipes, com a finalidade de melhoria dos cuidados prestados 

e conseqüentemente da segurança do paciente 7. Entretanto, há evidências 

que apontam a restrição de conteúdos em torno de procedimentos técnicos, 

focados no saber fazer, e distanciados das situações-problemas vivenciadas no 

cotidiano de trabalho, como desmotivadores da participação dos profissionais18.  

A inserção da tecnologia educacional, tornando o curso semi-presencial, 

gerou nas participantes, inicialmente, uma relação dual entre o desejo de 

inovar e o medo do desconhecido, ou parcialmente conhecido.  

Esta incerteza foi pontuada pela freqüência de acesso ao Moodle, 

principalmente considerando que, mesmo a participante que acessou todos os 

tópicos (e foi somente uma), esta também tem um histórico de acesso irregular, 

incompatível com a programação de atividades que entrecruzava discussões 

presenciais com tarefas de postagem (LRR 1-3, LRS 1-3, todas com a 

utilização de fóruns para postagem).  

Quando foi feita uma visão média geral (figura 02), notou-se que os 

temas 03, 08 e 10 foram os que trouxeram uma maior participação dos alunos.  

Entretanto, a atividade de construção colaborativa de propostas de mudanças 

por intermédio do recurso do wiki (T9), apresentou acesso nulo. 

Assim, conforma-se uma situação de reprodução dos fatores limitantes 

dos programas de educação permanente nas condições tradicionais de ensino 

para a resistência na utilização dos recursos computacionais que, a priori, 

atenderiam a demanda de flexibilidade e abertura para evidenciar desejos e 
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necessidades pessoais, mas também coletivos, em função da natureza do 

problema.  

Essas profissionais, apesar da reivindicação de novas estratégias 

pedagógicas, particularmente interativas e voltadas para as situações-

problemas vivenciadas, preferiram, na realidade, os encontros presenciais para 

verbalizarem e organizarem as reflexões advindas dos estudos dirigidos, do 

estudo de caso e, particularmente, da tarefa de pontuar e redefinir os 

processos administrativos e assistenciais do objeto em foco, ou seja, o controle 

e prevenção de ISC. 

Na avaliação final, as participantes analisaram o programa educacional 

reconhecendo os limites e os avanços e, como sugestão, evidenciaram que a 

iniciativa deve persistir, apesar das dificuldades e resistências apresentadas.  

 

CONCLUSÃO 

Embora o Moodle permita uma grande variedade de estruturas para 

aplicações educacionais, sua lógica baseia-se nos princípios do sócio-

construtivismo e, portanto, privilegia as abordagens educativas que 

pressupõem a participação ativa e a interação de pessoas, contrapondo-se à 

mera transmissão de conteúdos.  

Nesta perspectiva, se por um lado a ferramenta exige um olhar atento do 

professor/tutor para que a atividade proposta seja, de fato, facilitadora de um 

processo de construção coletiva de conhecimento, mediada por uma práxis 

pedagógica consonante, também ao aluno/participante cabe investir na 
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exploração de suas potencialidades tornando-se sujeito ativo na elaboração 

dos conteúdos apresentados. 

Como todo processo inovador, os resultados apresentados evidenciaram 

que há uma trajetória a ser construída para que os enfermeiros habituados ao 

estilo expositivo de treinamento, presencial e focado em objetos previamente 

determinados, sejam capazes de se beneficiarem de estratégias interativas, 

colaborativas e baseadas em projetos. 

Na prática, a mudança do comportamento passivo de interação com a 

informação, bem como do sentido de responsabilidade na participação dos 

programas educativos, necessita ser urgentemente concretizada, em virtude 

dos processos de alcance de qualidade na assistência em saúde, da 

obrigatoriedade de preservação da segurança do paciente e da necessidade de 

uma reconstrução do papel da enfermagem ante estas demandas atuais.   
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Aplicação da ferramenta HFMEA® e do diagrama de cau sa e efeito – 

Diagrama de Ishikawa – para a construção de um proj eto coletivo de 

mudanças no âmbito da ação de enfermeiros ‡ 

Silva LMG da, De Domenico EBL, Gutiérrez, MGR 

RESUMO 
 
Introdução : A qualidade assistencial requer uma postura proativa na 
identificação de possíveis falhas e oportunidades de melhoria. Objetivos:  
descrever a aplicação do HFMEA® e do diagrama de Ishikawa para 
identificação e priorização dos riscos relacionados à estrutura e processo 
assistencial de enfermagem; identificar sugestões de melhoria. Método:  estudo 
descritivo do tipo relato de experiência de um projeto colaborativo utilizando 
ferramentas de qualidade. Resultados:  quatro processos assistenciais de 
enfermagem e seus modos de falha foram identificados: agendamento de 
cirurgia; fluxo de admissão e alta de pacientes; realização de procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais e retornos ambulatoriais. Das ações de melhoria se 
destaca a interdição da sala de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. 
Conclusões:  O HFMEA® foi útil na análise de potenciais vulnerabilidades do 
processo assistencial de enfermagem, suas prováveis causas e relações com 
outras atividades realizadas pela equipe multidisciplinar, destacando a natureza 
multifatorial de eventos indesejáveis e seu impacto negativo para a qualidade 
da assistência. 
 
Palavras chave:  garantia da qualidade dos cuidados de saúde, cuidados de 
saúde avaliados pelos pares, infecção da ferida operatória, educação 
continuada em enfermagem, neoplasias da mama. 
 

ABSTRACT 

Introduction : Health care quality requires a proactive attitude to identify 
possible flaws and opportunities of improvement. Objectives:  to describe the 
use of HFMEA® and the Ishikawa diagram to identify and prioritize risks related 
to nursing care structure and process; to identify suggestions of improvement. 
Method:  this descriptive study is an experience report of a collaborative project 
that used quality tools. Results:  four nursing care processes were identified: 
scheduling a surgery; patient admission and discharge flow; performing 
outpatient surgical procedures, and return outpatient clinic appointments. 
Improvement actions include closing the procedure room at the surgery 

                                                 
‡ Este estudo é parte da tese de doutorado “Avaliação da estrutura e processo assistencial de enfermagem na 
prevenção e controle da infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidas à cirurgia oncológica de mama”, cujo 
projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP-HSP No.1486/07). 
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. Processo nº 471918/2007-5 Vigência: 
21/11/2007 a 20/11/2009 
 



 

105 
 

outpatient clinic. Conclusions:  The HFMEA® was useful to perform an analysis 
of the potential vulnerabilities of the nursing care process, possible causes and 
associations with other activities performed by the multidisciplinary team, with 
emphasis on the multifactor nature of unexpected events and their negative 
impact on health care quality. 
 
Keywords:  Quality Assurance, Health Care; Peer Review, Health Care; 
Surgical Wound Infection; Education, Nursing, Continuing; Breast Neoplasms. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 Na literatura as taxas de infecção de sítio cirúrgico (ISC) após cirurgia 

oncológica de mama variam entre 1% a 28%, percentuais mais elevados do 

que se poderia esperar por se tratar de cirurgia limpa 1. A Organização Mundial 

de Saúde, em sua segunda publicação sobre segurança do paciente, aponta a 

importância da prevenção e controle da ISC, por constituir-se na causa mais 

comum de complicações cirúrgicas graves. Destaca, ainda, que as falhas na 

sistematização dos cuidados a estes pacientes são fatores contribuintes mais 

importantes para este cenário que a escassez de recursos econômicos, como 

por exemplo a utilização inadequada dos antimicrobianos – muito cedo, muito 

tarde ou de forma incorreta  2.    

Dentre as possibilidades de melhorar a segurança do paciente 

submetido a procedimento cirúrgico destacam-se medidas como o adequado 

preparo do paciente; a preparação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica; 

ambiente adequado para a sala cirúrgica; a limpeza e desinfecção de 

superfícies; a correta esterilização do instrumental e das vestes cirúrgicas; 

utilização de técnica asséptica e adequados cuidados pós-operatórios da 

incisão 2-4. 
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 Os conhecimentos para aplicação destas medidas, embora existentes, 

nem sempre são aplicados no cotidiano da assistência ao paciente 2-7. 

Considerada como evento adverso ao paciente 2,5-6, a ISC associa-se a altos 

custos e elevadas taxas de morbi-mortalidade 1-2 e sua prevenção e controle 

deve integrar iniciativas de melhoria da qualidade da assistência e de 

segurança do paciente, sendo objeto da investigação das comissões de 

controle de infecção hospitalar (CCIH), conforme legislação vigente 8. 

Embora de grande importância, a vigilância realizada pelas CCIHs trata 

da identificação e compilação dos casos suspeitos ou diagnosticados de 

infecções hospitalares, atualmente denominadas infecções associadas a 

assistência à saúde (HAI – Health Associated Infeccions). Além disso, a 

vigilância das ISC, na maior parte das instituições, é realizada de forma 

prospectiva somente durante o período de internação, levando à subnotificação 

e subestimação do número de casos 9.  

A qualidade assistencial pressupõe “[...] que os serviços de saúde 

prestados a indivíduos ou populações, atinjam os resultados desejados e sejam 

consistentes com o conhecimento profissional corrente.” 10:21, o que requer das 

instituições e serviços de saúde uma postura proativa no sentido de identificar 

possíveis falhas e oportunidades de melhoria à luz das evidências científicas. 

O HFMEA® (Healthcare Failure Mode and Effect Analisys - Análise de 

Modos de Falhas e seus Efeitos em Saúde) é uma abordagem sistemática para 

identificar e prevenir problemas em produtos ou processos, antes que ocorram. 

Combina os passos de detectabilidade e criticalidade do FMEA (Failure Mode 

and Effect Analisys) tradicional em um algoritmo apresentado como uma árvore 
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de decisão. O modo de falha e efeito em saúde é um processo de análise de 

cinco passos [ou etapas] que demanda um time multidisciplinar para avaliar 

proativamente os processos na saúde. O time de trabalho utiliza o diagrama de 

fluxo de processos, uma planilha de trabalho para detalhamento dos 

processos, modos de falha e suas causas, uma matriz de escore de risco e 

uma árvore de decisão para identificar e avaliar potenciais vulnerabilidades dos 

processos 11-12  

A determinação da probabilidade de ocorrência do evento é feita a partir 

do conhecimento do grupo de trabalho sobre com que frequência determinado 

evento pode ocorrer num dado período de tempo, já a determinação da 

gravidade (severidade) do evento é realizada com base nas descrições 

das consequências decorrentes do evento, que compõem categorias: 

catastrófico, moderado, maior e menor 11-12.   

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe ou 

diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta que permite identificar, 

examinar, destacar e criar uma representação gráfica dos diferentes elementos 

que compõem um problema, possibilitando que sejam discriminadas as 

possíveis causas de um dado efeito. Sua construção prevê um eixo horizontal, 

desenhado da esquerda para a direita, que aponta para o problema ou efeito 

ao redor do qual se colocam eixos diagonais que agrupam as possíveis 

causas, discriminadas por regras como o 6M (Máquina, Matéria-prima, Mão de 

obra, Método, Medição e Meio Ambiente). Entretanto, estas denominações não 

são rígidas, sendo possível adequá-las ao processo analisado 13-15.  
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A partir da possibilidade de associação das ferramentas HFMEA® e do 

Diagrama de Ishikawa para identificação, análise, proposição e prevenção de 

eventos não desejáveis no âmbito do atendimento em saúde, como é o caso 

dos índices de ISC, delineou-se a presente investigação respaldada no 

planejamento e operacionalização de um programa educativo para 

enfermeiros.  

OBJETIVOS 

 Descrever a aplicação do HFMEA® para identificação e priorização dos 

riscos relacionados à estrutura e processo assistencial de enfermagem 

 Caracterizar as sugestões de melhoria apresentadas para prevenção e 

controle de ISC a partir da aplicação do HFMEA® 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo no qual se relata a experiência da 

construção de um projeto colaborativo com a utilização das ferramentas de 

qualidade HFMEA® e Diagrama de Ishikawa, como instrumentos para 

identificar riscos e relações de causa e efeito, relacionados à estrutura e 

processo assistencial de enfermagem, com impacto negativo sobre as taxas de 

ISC, bem como identificar sugestões de melhoria apresentadas para prevenção 

e controle destes riscos.  

As ferramentas foram utilizadas durante um programa educativo para 

prevenção e controle de ISC, com um grupo de quatro enfermeiras da Unidade 

de Ginecologia e do Setor de Oncomastologia de um hospital universitário do 

município de São Paulo, sendo uma enfermeira assistencial da unidade de 

internação, uma enfermeira encarregada da unidade de internação e do setor 
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ambulatorial, uma gerente de serviços de clínicas cirúrgicas e uma 

coordenadora da diretoria de enfermagem. Os participantes receberam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no primeiro encontro presencial 

do referido programa, que foi realizado no período de março a setembro de 

2009. 

Este programa educativo foi realizado em função dos dados obtidos em 

estudos anteriores que apontavam taxas elevadas de ISC 16 relacionadas a 

importantes aspectos da estrutura física e dos processos assistenciais de 

enfermagem dos setores pesquisados (quadro 1) 17. 

Quadro 1. Principais não conformidades relacionadas à estrutura e processo 
assistencial. São Paulo, 2009. 

Não Conformidades 
Estruturais 

37% (54/146*) – Setor de 
Oncomastologia (SO) 

45% (57/126**) – Unidade 
de Internação Ginecológica 

(UIG) 

Não Conformidades do 
Processo Assistencial 

 

42% (44/103***) – SO 54% (58/108****) – UIG. 

As não conformidades relacionadas à estrutura e pro cesso assistencial 
encontradas foram: 

• Ausência de locais adequados para 
higienização das mãos  

• Ausência de local exclusivo para 
degermação pré-cirúrgica das mãos 

• Local inadequado para descarte de 
resíduos sólidos 

•   Área física inadequada determina fluxo 
cruzado entre material contaminado e 
estéril 

• Ausência de avaliação sistematizada da ferida cirúrgica e critérios para ISC 

• Quebra da técnica asséptica para realização de punções, curativos e outras 
intervenções de enfermagem 

• Processo de identificação, armazenamento e acondicionamento de peças para 
exames anatomopatológicos sujeito a riscos de perda ou erros de identificação 

• Falhas no processo educacional do paciente e no seguimento de complicações 

*54 itens em não conformidade de 146 itens estruturais avaliados por uma lista de verificação; ** 57 itens em não 
conformidade de 126 itens estruturais avaliados por uma lista de verificação; *** 44 itens em não conformidade de 103 
itens de processo avaliados por meio de uma lista de verificação; **** 58 itens em não conformidade de 108 itens de 
processo avaliados por uma lista de verificação. 
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Cabe ressaltar que para a realização do programa foram feitas reuniões 

prévias com a Diretoria de Enfermagem e Diretoria Médica do HSP, de forma a 

viabilizar sua realização, sustentada tanto pelos resultados dos citados estudos 

previamente realizados, quanto pela participação de instâncias decisórias da 

gestão superior do HSP. 

O programa educativo foi oferecido em ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, disponibilizado no website do Núcleo de Enfermagem 

em Oncologia – NEO, no endereço http://www.unifesp.br/denf/neo/, mediante 

cadastro prévio de todos os participantes, e intercalado com encontros 

presenciais, tendo por base o Modelo Skopos 18. 

Sua estrutura continha nove tópicos interativos, com atividades 

relacionadas à identificação de problemas, análise de causas e efeitos e 

planejamento de ação corretiva, além de um décimo tópico denominado 

“Evidências Científicas” que continha 13 artigos científicos relacionados à 

prevenção de ISC.  

Para instrumentalizar o grupo para realização do HFMEA® foi elaborado, 

a partir das discussões dos participantes, um diagrama de causa e efeito 

(Diagrama de Ishikawa) com a finalidade de representar graficamente os 

problemas identificados.   

No tópico destinado a construção do projeto colaborativo, para viabilizar 

as atividades do grupo, diferentes recursos do Moodle foram postados à 

medida que o trabalho progredia. Estes recursos foram: três arquivos com 

fluxogramas dos processos discutidos; um arquivo da aula expositiva-dialogada 

sobre o HFMEA®; quatro arquivos Excel® com as planilhas de trabalho, a 
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serem preenchidas pelos participantes, para análise dos processos e seus 

modos de falha; uma página wiki para que o grupo editasse coletivamente o 

projeto. Além disso, os participantes receberam orientações sobre a elaboração 

do HFMEA® em um encontro presencial e foi postado um documento contendo 

as orientações por escrito. 

RESULTADOS 

A partir da realização das atividades postadas no Moodle e das 

discussões realizadas nos encontros presenciais, foi possível elaborar os 

diagramas de causa e efeito representando graficamente as possíveis causas 

dos problemas identificados, o que facilitou a compreensão dos participantes e 

subsidiou a organização das informações para elaboração do HFMEA®. Os 

diagramas construídos com o grupo foram relativos a “Falhas no fluxo de 

admissão e alta de pacientes submetidas à cirurgia oncológica de mama” e a 

“Falhas nos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais” (figuras 1 e 2). 

 

Figura 1. Diagrama de causa e efeito – Falhas no fluxo de admissão e alta. 
São Paulo, 2009 
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Figura 2. Diagrama de causa e efeito – Falhas nos procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais. 
 

Pode-se observar, em ambos os diagramas, que os problemas 

relacionam-se, principalmente, ao ambiente representado pela estrutura física 

do Setor de Oncomastologia (ambulatório) que é inadequada para o 

atendimento das pacientes e aos processos assistenciais desenvolvidos, nesta 

mesma estrutura, pelos profissionais que realizam os atendimentos.  

A partir destas constatações, os enfermeiros puderam avaliar e priorizar 

os processos, suas falhas potenciais e os riscos a eles relacionados, aplicando 

o HFMEA® nas etapas que selecionaram. Inicialmente, em um encontro 

presencial realizou-se a descrição do fluxograma dos processos assistenciais 

de enfermagem e identificação dos principais processos e subprocessos. Estes 

arquivos foram postados no Moodle para que as enfermeiras pudessem 

determinar a gravidade com base na matriz de escore de risco. Um exemplo 

dos fluxogramas elaborados está demonstrado na figura 3.  
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Figura 3. Fluxograma de realização de procedimento cirúrgico no setor de 
oncomastologia. São Paulo, 2009. 

 

A seguir foram preenchidas as planilhas de trabalho, momento em que 

as possíveis causas de cada modo de falha foram identificadas, os respectivos 

escores de risco determinados e as ações de melhoria apontadas.  

Do ponto de vista da prevenção e controle de ISC, cabe destacar os 

modos de falha a que foram atribuídos os maiores escores de risco (>8) e que 

influenciam as taxas de ISC: 

a) Relacionados à cirurgia realizada em ambiente hospitalar: exames 

pré-operatórios não são realizados ou são realizados de forma incompleta 

(escore 8); avaliação pré-anestésica não é realizada (escore 9); interpretação 

inadequada das informações do formulário da avaliação pré-anestésica APA  

(escore 12); não há leito disponível (escore 8); limpeza terminal do leito não é 
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realizada no tempo adequado (escore 9); prontuário não está disponível 

(escore 12); curativo da ferida operatória (FO) removido antes de 24 horas 

(escore 9). 

b) Relacionados aos procedimentos cirúrgicos realizados em ambiente 

ambulatorial: não há agendamento da paciente (escore 9); a folha de avaliação 

peri-operatória ambulatorial não é preenchida/arquivada no prontuário da 

paciente ou na pasta temporária (escore 9); medicação pré-operatória não é 

realizada/ registrada (escore 9); paciente submetida a procedimento cirúrgico 

sem prévia realização do controle de sinais vitais (escore 9); sala de cirurgia 

não é preparada para o procedimento cirúrgico (escore 12); sala com estrutura 

física inadequada (escore 16); degermação pré-cirúrgica das mãos da equipe é 

feita em local inadequado (escore 16); quebra da assepsia na abertura do 

material estéril (escore 8); o impresso de cirurgia ambulatorial só tem 

anotações da enfermagem, falta anotação médica (escore 9); higienização das 

mãos não é realizada antes do curativo (escore 16); dreno obstruído (escore 9). 

O modos de falha com escores menores que 8, mas que também 

contribuem para aumentar o risco para ISC, ou ainda, para seu diagnóstico 

correto foram: diversidade nas avaliações e orientações realizadas quanto aos 

cuidados com a FO e drenos (escore 6); ausência de critérios universais para 

diagnóstico de ISC (escore 6); ausência de critérios universais para punção do 

seroma (escore 6); ausência de critérios universais para avaliação da FO e 

drenos (escore 6). 

Nesta etapa observou-se que para a maioria dos modos de falha e suas 

respectivas causas o grupo não apresentou recomendações. Entretanto, no 
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módulo seguinte, os participantes listaram ações de melhoria que foram 

iniciadas a partir das discussões realizadas no treinamento. Estas ações, já 

implementadas ou iniciadas, estão compiladas abaixo: 

Setor de Oncomastologia 

Estrutura: limpeza/eliminação de arquivos sem utilização; liberação de 

material de informática e mobiliário excedentes que estavam inutilizados ou 

sem condições de uso liberando área de circulação; reorganização dos 

armários de estoque de material; reorganização do espaço físico dos 

consultórios; retirada de material para exames exposto nos corredores do 1º 

andar; realização de reforma/reparos nas paredes de toda a casa, eliminando 

trincas e focos de umidade com renovação da pintura; eliminação de focos de 

cupim e dedetização de todo o ambulatório; troca de persianas das janelas; 

feito levantamento de todo o material, instrumental (em uso e reserva) e 

equipamentos do ambulatório disponibilizando a doação de dois aparelhos de 

ultra-sonografia (ainda em condições de uso) para o Pronto Socorro da 

Ginecologia e Enfermaria, e instrumental para exame ginecológico. 

Processo: implantação da consulta de enfermagem; a agenda de cirurgia 

hospitalar passou a ser controlada em conjunto com a enfermeira e os médicos 

da equipe cirúrgica garantindo a avaliação pré-operatória (APA) e orientação 

sobre os procedimentos/internação a todas as pacientes antes de chegarem à 

Unidade de Internação; repassado a todos os médicos residentes das equipes 

cirúrgicas (oncomastologia e mastologia benignas/diagnóstica) o conteúdo das 

referências bibliográficas abordados no Programa Educativo de Prevenção de 

ISC (Projeto Diretrizes de Prevenção de Infecção Hospitalar, técnicas de 
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higienização das mãos, critérios de avaliação da ferida cirúrgica), ratificando as 

ações de prevenção de ISC e padronizando o atendimento; foi feita nova ficha 

de anotação médica/enfermagem para documentar as cirurgias ambulatoriais; 

a sala de cirurgia ambulatorial foi interditada (até que se obtenha as condições 

mínimas de funcionamento) e as cirurgias passaram a ser realizadas 

temporariamente no Centro Alfa.  

Unidade de Internação de Ginecologia 

Estrutura: reforma da estrutura física da unidade e remodelamento da 

unidade, com apenas 2 leitos por quarto, no total 6 quartos/ 12 leitos, com 1 

banheiro em cada quarto; separação do expurgo do contato com os pacientes, 

com espaço próprio; área médica separada do posto de enfermagem; compra 

de novos materiais e equipamentos para a unidade, tais como: como suporte 

de soro, maca, carrinho de curativo e de transporte, comadres, entre outras, 

previsão de 12 novas camas, todas com grades e controle da altura. Além de 2 

computadores e mais 1 impressora, para a sala de prescrição médica. 

Processo: com relação ao fluxo de internação foi realizada uma reunião com o 

chefe da enfermaria, o chefe do departamento e enfermeira, para o início da 

construção de uma rotina para internação hospitalar para os ambulatórios da 

ginecologia, processo em andamento; realizado treinamento com os 

funcionários da equipe de enfermagem da manhã sobre infecção em serviços 

de saúde, curativo em ferida operatória e ferida neoplásica, treinamento de 

outras equipes em andamento. 

 

DISCUSSÃO 
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 Os resultados evidenciam que o grupo conhecia bem o processo 

analisado, sendo capazes de apontar muitas de suas fragilidades, embora 

tenha apresentado dificuldade na etapa do preenchimento da planilha de 

trabalho (disponível no Moodle), particularmente em determinar o tipo de ação 

requerida e as ações de melhoria correspondentes às causas dos modos de 

falha identificados.  

Em muitos modos de falha, apesar do alto escore de risco assinalado, a 

análise não prosseguiu ou houve aceitação do risco, sugerindo que o reduzido 

número de participantes, além da ausência de representações e especialistas 

de outras áreas relacionadas que influenciavam no processo assistencial de 

enfermagem, foi um fator impeditivo para que o grupo prosseguisse em 

discussão mais abrangente, de forma a fazer proposições que controlassem ou 

mesmo eliminassem o risco.  

 Apesar desta limitação, durante as discussões presenciais, notou-se 

uma preocupação dos enfermeiros em compartilhar os problemas identificados 

com outros membros da equipe durante o desenrolar do programa educativo, o 

que possivelmente tenha contribuído para as ações de melhoria que foram 

postadas no wiki, das quais se destaca a interdição da sala de procedimentos 

cirúrgicos ambulatoriais e a transferência destes para uma área física 

apropriada.  

Outro aspecto positivo da aplicação do HFMEA® foi possibilitar uma 

visão de conjunto das ações desenvolvidas para a assistência as mulheres 

submetidas à cirurgia oncológica de mama, destacando os pontos críticos e 

seus possíveis efeitos. As condições listadas nas planilhas de trabalho são 
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relevantes por impossibilitar a determinação de quais pacientes tem fatores de 

risco adicionais para ISC, tais como: obesidade, diabetes, hipertensão, 

tabagismo, estado nutricional, terapias prévias (quimioterapia ou radioterapia).  

Além disso, o diagnóstico e as conseqüentes taxas de ISC são 

influenciados quase que exclusivamente pelo conhecimento (expertise) de 

cada profissional, seja no âmbito da prevenção, pois todas as pacientes 

recebem antibioticoterapia por sete dias até o retorno ambulatorial, ocasião em 

que se decide pela troca ou prorrogação dos antimicrobianos, ou do 

diagnóstico, uma vez que não são seguidos protocolos sustentados por 

evidências científicas. 

Foi possível perceber que a qualidade da assistência é influenciada por 

diversas questões relacionadas a importantes elementos dos processos, tais 

como: comunicação ineficaz, seja com o paciente ou com a equipe 

interdisciplinar; fragmentação e falta de uniformidade nas rotinas de trabalho; 

ausência de padronização das orientações dadas às pacientes; ausência de 

padronização das avaliações clínicas pré e pós-operatórias, bem como de seus 

registros, aspectos listados como causas de modos de falha.  

Adicionalmente, falhas estruturais como indisponibilidade de leito, 

impressos, recursos para suporte à educação ao paciente, além de panes nos 

sistemas informatizados, também foram apontados como fatores que podem 

concorrer para piora da qualidade assistencial.  

 Além das questões apontadas, os achados sugerem um processo que 

não está desenhado para ter o paciente como foco, com etapas integradas no 

sentido de atender, também, às necessidades de orientação, educação e 
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promoção do autocuidado das pacientes, mas direcionadas ao atendimento 

das etapas operacionais dos serviços prestados, ou seja, a realização dos 

procedimentos cirúrgicos, situação em que o processo de enfermagem sofre 

prejuízos, tais como na realização do histórico, evolução e ações educativas. 

 

CONCLUSÃO 

 A partir da experiência relatada, é possível sugerir que o HFMEA® foi 

uma ferramenta útil para a análise e identificação de potenciais pontos críticos 

do processo assistencial de enfermagem, para determinar suas prováveis 

causas e relações com atividades realizadas por outros membros da equipe 

multidisciplinar, destacando a natureza multifatorial de eventos indesejáveis e 

com impacto negativo para a qualidade da assistência. 

 A análise dos processos com o HFMEA® facilita a identificação proativa 

das vulnerabilidades, para que as medidas corretivas e ações de melhoria 

possam ser instituídas. Entretanto, duas importantes limitações deste estudo 

foram: 1) o reduzido número de participantes e a ausência de representantes 

das demais especialidades e áreas que interagiam com os enfermeiros; 2) a 

impossibilidade, devido ao tempo disponível para desenvolver o estudo, de se 

testarem as sugestões por meio da realização de uma nova análise para a 

possível identificação de novos pontos de fragilidade. Sugere-se que a 

experiência seja expandida, para inclusão destas especialidades e áreas para 

que, efetivamente, todos os modos de falha apontados possam ter suas causas 

analisadas e corrigidas. 
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6. CONCLUSÕES 

 Esta pesquisa possibilitou a identificação de importantes fatores de 

estrutura e processo assistencial de enfermagem que influenciam 

negativamente a prevenção e o controle das infecções de sítio cirúrgico de 

pacientes submetidas à cirurgia oncológica de mama. Embora a documentação 

normativa institucional estivesse em consonância com o preconizado pela 

literatura, os processos assistenciais avaliados atendiam parcialmente aos 

padrões recomendados, destacando-se a lavagem das mãos, o uso racional de 

antimicrobianos, a sistematização da realização de curativos pós-operatórios e 

a educação de pacientes como processos que apresentam oportunidades de 

melhoria. Estes resultados apontaram a necessidade de revisar o processo de 

enfermagem e a adequar a estrutura a fim de que os padrões de prevenção e 

controle da infecção de sítio cirúrgico fossem atendidos.  

Seguramente nenhum processo é perfeito, particularmente se sofre 

influência de uma estrutura que carece de melhorias significativas. Entretanto, 

incorporar ações de melhoria e monitoramento, como por exemplo: adoção das 

medidas de prevenção de ISC, nacional e internacionalmente recomendadas, 

por meio da construção de protocolos de conduta para o serviço; adoção dos 

critérios NISS (CDC NNIS System Report - National Nosocomial Infections 

Surveillance)§ para vigilância das taxas de ISC; selecionar e adotar ferramentas 

de qualidade que possibilitem distanciar o olhar para uma análise de dados 

desapaixonada, reconhecendo que os sistemas e serviços de saúde são 

                                                 
§ CDC NNIS System. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system report, data 
summary from January 1992 through June 2004, issued October 2004. Am J Infect Control 
2004;32:470-85. 
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complexos e propensos a falhas são passos importantes para garantir a 

segurança do paciente. 

Nesta perspectiva, o ambiente Moodle mostrou-se valioso para 

estruturação de um programa educativo de enfermagem, que buscou 

distanciar-se do modelo de comunicação unilateral e hierárquico. As diferentes 

modalidades de recursos disponíveis, a interatividade e possibilidade de 

acesso por múltiplos sujeitos, em tempo real, associadas ao acompanhamento 

pelos tutores foram recursos animadores para a estruturação de um programa 

educativo.  

Embora o Moodle permita uma grande variedade de estruturas para 

aplicações educacionais, sua lógica baseia-se nos princípios do sócio-

construtivismo e, portanto, privilegia as abordagens educativas que 

pressupõem a participação ativa e a interação de pessoas, contrapondo-se à 

mera transmissão de conteúdos.  

Como todo processo inovador, os resultados apresentados evidenciaram 

que há uma trajetória a ser construída para que os enfermeiros habituados ao 

estilo expositivo de treinamento, presencial e focado em objetos previamente 

determinados, sejam capazes de se beneficiarem de estratégias interativas, 

colaborativas e baseadas em projetos. 

Paralelamente, redesenhar os processos assistenciais para centrá-los 

no atendimento das necessidades do paciente, eliminar etapas que não 

agreguem valor; desenvolver programas de capacitação dos profissionais 

fundamentadas em evidências científicas focadas no tema analisado; envolver 

as lideranças e mobilizar todos os integrantes do processo assistencial, para 



 

126 
 

que opinem sobre as possíveis falhas e suas causas, identifiquem quais são os 

resultados que estão sendo obtidos com quais ações, possibilitando que façam 

sugestões de melhoria e se responsabilizem por implementá-las, constituem 

ações a serem contempladas pelos gestores, pesquisadores e extremamente 

necessárias para a sobrevivência das organizações de saúde, sejam públicas 

ou privadas, pois os recursos em saúde são finitos e somente um 

realinhamento de diretrizes e prioridades poderiam levar a ganhos de 

qualidade, eficiência e efetividade. 

Assim, a experiência relatada neste estudo sugere que o HFMEA® foi 

uma ferramenta útil para a análise e identificação de potenciais pontos críticos 

do processo assistencial de enfermagem, para determinar suas prováveis 

causas e relações com atividades realizadas por outros membros da equipe 

multidisciplinar, destacando a natureza multifatorial de eventos indesejáveis e 

com impacto negativo para a qualidade da assistência. A análise dos 

processos com o HFMEA® e o diagrama de causa e efeito, Diagrama de 

Ishikawa, facilitam a identificação das potenciais vulnerabilidades dos 

processos assistenciais de enfermagem e suas prováveis causas, para que as 

medidas corretivas e ações de melhoria possam ser instituídas.   

Desta forma, as contribuições deste estudo foram a realização de uma 

primeira abordagem no sentido de sensibilizar os profissionais de um serviço 

de saúde para a valorização da ISC como um evento adverso ao paciente, para 

o qual existem medidas preventivas efetivas e recomendadas 

internacionalmente; auxiliar na identificação de pontos críticos da estrutura e 

processos assistenciais de enfermagem, por meio de uma avaliação 
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sistematizada; mobilizar os profissionais de enfermagem a refletir sobre estas 

vulnerabilidades, por meio de uma intervenção educativa; e auxiliá-los a 

identificar as possíveis ações de melhoria para corrigi-los, por meio da 

utilização de ferramentas da qualidade. 

Entretanto, esta pesquisa teve como fatores limitantes o reduzido 

número de participantes da intervenção educativa; a ausência de 

representantes de outras áreas de especialidade, na etapa de aplicação do 

HFMEA®, cuja presença certamente ampliariam as reflexões e possibilitariam a 

discussões mais abrangentes para identificação de outras ações corretivas 

para potenciais fragilidades de processos que, embora não estivessem dentro 

dos processos assistenciais de enfermagem, a eles se relacionam 

configurando processos interdependentes, com impacto sobre as taxas de ISC. 

Sugere-se que a experiência seja expandida, para inclusão destas 

especialidades e áreas para que, efetivamente, todos os modos de falha 

apontados possam ter suas causas analisadas e corrigidas.  

Adicionalmente, cabe esclarecer que, embora no desenho inicial se 

pretendesse coletar dados para monitoramento das taxas de ISC e avaliação 

do impacto da intervenção educativa, esta tarefa não foi factível mediante as 

não conformidades identificadas, principalmente nas que não puderam sofrer 

influência da ação educativa que foi realizada, o que constituiu fator limitante 

que determinou a necessidade de ajustes no estudo. Entretanto, os achados 

foram compartilhados com a Direção Médica e de Enfermagem dos setores 

estudados, desencadeando diversas discussões e ações de melhoria. 
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