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RESUMO 

 

A segurança do paciente é um tema que permeia todos os ambientes de cuidado e tem sido 

discutida mundialmente pela elevada incidência de danos causados diariamente em 

instituições de saúde de diversos países, principalmente hospitalares. Destaca-se a 

vulnerabilidade das Unidades de Terapia Intensiva para ocorrência de eventos adversos pela 

complexidade do atendimento e gravidade dos pacientes internados, onde, torna-se 

fundamental a atuação de profissionais de forma segura e responsável, com assistência 

qualificada e programas/protocolos que favoreçam o cuidado seguro. O presente estudo, de 

natureza quantitativa, teve como objetivos: desenvolver um aplicativo móvel (ICUsafety) para 

registro e análise de incidentes e fatores relacionados a segurança do paciente em terapia 

intensiva fundamentado na Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de Segurança 

do Paciente; validar o conteúdo de checklists para prevenção de incidentes (eventos adversos) 

em terapia intensiva a ser incluído no aplicativo ICUsafety; avaliar a usabilidade e o conteúdo 

do aplicativo ICUsafety a partir da escala System Usability Scale (SUS) e das dez heurísticas 

de Nielsen. Foi desenvolvido em três etapas, na etapa 1, de produção tecnológica, foi criado 

um aplicativo móvel (ICUsafety) utilizando a plataforma mAPP® e a metodologia de 

prototipação, contou com 40 telas, possibilitando ao usuário o acesso ao menu dos incidentes, 

avaliar as consequências para o paciente, cadastrar as características do paciente e do 

incidente, selecionar os fatores contribuintes, detectar a ocorrência do evento adverso e 

acessar os checklists para prevenção de incidentes. Na etapa 2, de validação de conteúdo por 

método Delphi, os participantes foram enfermeiros especialistas e pesquisadores em cuidados 

intensivos. Realizaram-se duas rodadas de discussão, com 58 experts na primeira e 47 na 

segunda. O checklist final contou com 14 domínios e 114 itens de verificação, com índice de 

validade de conteúdo de 0,98 e alpha de cronbach de 0,88, considerado, desta forma, com 

ótimo grau de concordância e confiabilidade. Na etapa 3, avaliação de produção tecnológica, 

o aplicativo obteve excelente usabilidade dos enfermeiros, com índice de satisfação na escala 

SUS de 85.80 pontos. Quanto à avaliação do conteúdo, todos os enfermeiros 10 (100%) 

consideraram o mesmo atualizado e com aspectos importantes para a redução de eventos 

adversos e melhoria da segurança do paciente. Com relação às heurísticas, as 10 foram 

violadas, apresentando 25 problemas de usabilidade, sendo a maioria classificada como 

problema menor de usabilidade, 4 como problemas graves de usabilidade e 3 como 

catastróficos. Quanto à avaliação da usabilidade e conteúdo, considerou-se fundamental as 

sugestões e recomendações dos avaliadores para aperfeiçoamento da interface e 

funcionalidades da versão final, antes do aplicativo ser disponibilizado publicamente. 

Concluiu-se, com este estudo, que o aplicativo ICUsafety pode contemplar as principais 

questões relacionadas com a segurança do paciente em terapia intensiva, detalhar as 

características que envolvem o incidente e disponibilizar o acesso imediato às ações para 

reduzir o risco de ocorrência de incidentes, por meio dos checklists que foram validados.  

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Unidade de Terapia Intensiva. Informática em 

Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Patient safety is a subject that permeates all care environments and has been discussed 

worldwide due to the high incidence of daily harms in health institutions in various countries, 

mainly in hospitals. It is highlighted the vulnerability of patients in Intensive Care Units for 

the occurrence of adverse events by the complexity of care and severity of hospitalized 

patients, where the work of professionals in a safe and responsible way is essential, with 

qualified assistance and programs/protocols that favor a safe care.The purposes of this 

quantitative study were: to develop a mobile app (ICUsafety) for recording and analyzing 

incidents and factors related to patient safety in intensive care based on the Conceptual 

Framework of the International Patient Safety Classification; to validate the content of 

intensive care incident prevention (adverse event) checklists to be included in the ICUsafety 

application; to evaluate the usability and content of the ICUsafety application from the 

System Usability Scale (SUS) scale and the ten Nielsen heuristics. It was developed in three 

steps. In step 1, technological production, a mobile app (ICUsafety) was created using the 

mAPP® platform and the prototyping methodology, with 40 screens, allowing the user to 

access the incidents menu, evaluate consequences for the patient, record patient and incident 

characteristics, select contributing factors, detect adverse event occurrence and access 

incident prevention checklists. In step 2,  content validation by Delphi method, the checklists 

for intensive care incident reduction were validated, in order to compose part of the ICUsafety 

content. Participants were specialist nurses and intensive care researchers. Two rounds of 

discussion were performed, involving 58 experts in the first and 47 in the second round. The 

final checklist consisted of 14 domains and 114 verification items, with a content validity 

index of 0.98 and Cronbach's alpha of 0.88, which is considered an excellent degree of 

agreement and reliability. In step 3, a technology production assessment, the application 

obtained excellent usability evaluation of nurses, with satisfaction index on the SUS scale of 

85.80 points. Regarding the content evaluation, all 10 nurses (100%) considered it updated 

and with important aspects to reduce adverse events and improve patient safety. Regarding 

heuristics, the 10 were violated, presenting 25 usability problems, most of them classified as 

minor usability problems, 4 as severe usability problems and 3 as catastrophic. As for the 

usability and content evaluation, the evaluators' suggestions and recommendations were 

considered fundamental to enhace the final version's interface and functionalities, before the 

app was made publicly available. It was concluded from this study that the ICUsafety app can 

address the main issues related to patient safety in intensive care, detail the characteristics 

surrounding the incident and provide immediate access to actions to reduce the risk of 

incidents, through the checklists that have been validated. 

Keywords: Patient Safety. Intensive Care Units. Nursing Informatics. 
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RESUMEN 

 

La seguridad del paciente es un tema que impregna todos los entornos de atención y se ha 

discutido en todo el mundo debido a la alta incidencia de daños causados diariamente  en las 

instituciones de salud en varios países, principalmente en los hospitales. Destacamos la 

vulnerabilidad de los pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos para la aparición de 

eventos adversos debido a la complejidad de la atención y la gravedad de los pacientes 

hospitalizados, donde es esencial actuar de manera segura y responsable, con asistencia 

calificada y programas / protocolos. que favorecen la atención segura. El presente estudio 

cuantitativo tuvo como objetivo: desarrollar una aplicación móvil (ICUsafety) para registrar y 

analizar incidentes y factores relacionados con la seguridad del paciente en cuidados 

intensivos, basada en el Marco Conceptual de la Clasificación Internacional de Seguridad del 

Paciente; validar el contenido de las listas de verificación de prevención de incidentes de 

cuidados intensivos (eventos adversos) que se incluirán en la aplicación ICUsafety; evalúe la 

usabilidad y el contenido de la aplicación ICUsafety desde la escala de Escala de usabilidad 

del sistema (SUS) y desde las diez heurísticas de Nielsen. Se desarrolló en tres etapas, en la 

etapa 1, de producción tecnológica, se creó una aplicación móvil (ICUsafety) utilizando la 

plataforma mAPP® y la metodología de creación de prototipos, con 40 pantallas, lo que 

permite al usuario acceder al menú de incidentes, evaluar el consecuencias para el paciente, 

registrar características del paciente y del incidente, seleccionar factores contribuyentes, 

detectar la ocurrencia de eventos adversos y acceder a listas de verificación de prevención de 

incidentes. En el paso 2, de validación de contenido por el método Delphi, los participantes 

fueron enfermeras especializadas e investigadores de cuidados intensivos. Se llevaron a cabo 

dos rondas de discusión, con 58 expertos en la primera y 47 en la segunda. La lista de 

verificación final constaba de 14 dominios y 114 elementos de verificación, con un índice de 

validez de contenido de 0,98 y un alfa de Cronbach de 0,88, lo que se considera un excelente 

acuerdo y fiabilidad. En la etapa 3, evaluación de la producción tecnológica, la aplicación 

obtuvo una excelente usabilidad de las enfermeras, con un índice de satisfacción en la escala 

del SUS de 85.80 puntos. Con respecto a la evaluación del contenido, las 10 enfermeras 

(100%) lo consideraron actualizado y con aspectos importantes para reducir los eventos 

adversos y mejorar la seguridad del paciente. Con respecto a las heurísticas, se violaron los 

10, presentando 25 problemas de usabilidad, donde la mayoría de ellos se classificaron como 

problemas de usabilidad menores, cuatro como problemas de usabilidad graves y tres como 

catastróficos. En cuanto a la evaluación de usabilidad y del contenido, las sugerencias y 

recomendaciones de los evaluadores se consideraron fundamentales para mejorar la interfaz y 

las funcionalidades de la versión final, antes de que la aplicación se pusiera a disposición del 

público. De este estudio se concluyó que la aplicación ICUsafety puede abordar los 

principales problemas relacionados con la seguridad del paciente en cuidados intensivos, 

detallar las características que rodean el incidente y proporcionar acceso inmediato a acciones 

para reducir el riesgo de incidentes, a través de las listas de verificación que han sido 

validadas.  

Palabras clave: Seguridad del Paciente. Unidades de Cuidados Intensivos. Informática em 

Enfermería. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

A segurança do paciente é um tema que permeia todos os ambientes de cuidado e 

cada vez mais tem sido discutida mundialmente devido à elevada incidência de danos 

causados diariamente em instituições de saúde de diversos países, principalmente 

hospitalares. Os dados de pesquisas mais recentes sugerem que os danos aos pacientes sejam a 

14ª causa de morbidade e mortalidade em todo mundo, segundo estimativas (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2018). 

O Brasil, por muitas vezes, já foi alvo de manchetes midiáticas devido à alta 

incidência de erros relacionados à assistência à saúde, com noticiários como: cirurgias 

realizadas no lado errado ou até mesmo no paciente errado e administração de medicação 

errada ou na via errada do paciente (PORTAL DE NOTÍCIAS G1, 2009; 2013; PORTAL DE 

NOTÍCIAS UOL, 2011; REVISTA ISTO É, 2016; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA DO PACIENTE, 2015).  

Nos últimos 20 anos, o País aumentou exponencialmente a segurança do paciente 

pelo esforço de milhares de profissionais e instituições, públicas e privadas, dedicadas e 

responsáveis. Mas os estudos nacionais mostram que o Brasil está ainda aquém do que outros 

já alcançaram (COUTO; PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; ABREU; LEÃO, 2018).  

A partir da década de 2000, a segurança do paciente entrou para a agenda de 

pesquisadores de todo o mundo e passou a ser reconhecida internacionalmente como uma 

dimensão fundamental da qualidade em saúde (REIS, MARTINS, LAGUARDIA, 2013). No 

entanto, por mais que se fale e se discorra demasiadamente sobre o tema, tem que se admitir 

que existe ainda muita fragilidade, um exemplo são percepções negativas relacionadas à 

cultura de segurança e o olhar sobre o erro de forma punitiva.  

Cultura de segurança é o produto de valores individuais e de um grupo, atitudes, 

percepções, competências e padrão de comportamento que determinam o compromisso, o 

estilo e a proficiência da administração de uma organização saudável e segura (WACHTER, 

2010). A Portaria MS/GM nº 529/2013 traz como conceitos de cultura de segurança do 

paciente:  

“Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 

cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela 

segurança de seus colegas, pacientes e familiares. Cultura que prioriza a segurança 

acima de metas financeiras e operacionais. Cultura que encoraja e recompensa a 

identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. 

Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado 

organizacional. Cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para 

a manutenção efetiva da segurança” (BRASIL, 2013). 
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James Reason trouxe importante contribuição para a compreensão de como os erros 

ocorrem, ao destacar que um erro é fruto de falha no sistema e, por isso, deve ser abordado de 

forma holística (WACHTER, 2010). Dessa forma, mais do que buscar culpados, é necessário 

identificar as fragilidades existentes no processo e adotar medidas preventivas (COLI; 

ANJOS; PEREIRA, 2010). 

No ambiente hospitalar, os eventos adversos, geram impactos expressivos na 

morbimortalidade dos pacientes, no sofrimento das famílias e profissionais envolvidos, além 

da determinação de altos custos assistenciais (COUTO; PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; 

ABREU; LEÃO, 2018). Sendo de extrema importância entender a magnitude do problema e 

seus determinantes para a construção de políticas e programas que sejam efetivos na redução 

de eventos adversos assistenciais e que tornem o sistema de saúde mais eficaz e eficiente 

(COUTO; PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; ABREU; LEÃO, 2018).  

Diante dos vários ambientes assistenciais, esta pesquisa foi na área de segurança do 

paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) considerando a experiência da autora, onde 

há quase uma década já vem desenvolvendo estudos voltados para UTI. Como exemplo: 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde, onde foi utilizado um sistema manual para notificação de eventos adversos; 

Dissertação de mestrado, com desenvolvimento de um sistema informatizado de indicadores 

de qualidade em enfermagem (LIMA; BARBOSA, 2015). Além da experiência como 

pesquisadora, a vivência prática mostrou a UTI como um local frágil e vulnerável para 

ocorrência de eventos adversos em que a segurança deve estar fortemente presente.  

Tal afirmação é sustentada por um conjunto de evidências internacionais que sinaliza 

a prevalência destes eventos nesta clientela (RIBEIRO; SILVA; FERREIRA, 2016). As 

condições clínicas do paciente internado em UTI oscilam entre limites estreitos de 

normalidade/anormalidade, em que pequenas mudanças orgânicas podem levar à deterioração 

grave da função corporal, portanto o risco é maior e a ocorrência de erros não é só 

indesejável, mas prejudicial (MILAGRES, 2015; WILSON et al, 2010; ROSA; PERINI, 

2010; VILA; ROSSI, 2009). Estudo brasileiro descreveu 417 eventos adversos resultantes em 

óbito, do ano de 2014 a 2016, onde os resultados apontaram maior frequência (141-33,8%) 

em Unidades de Terapia Intensiva – UTIs (MAIA; FREITAS; GALLO; ARAÚJO, 2018). 

Grande parte da ocorrência dos eventos adversos em UTI está relacionada com erros 

de medicação, lesão por pressão, infecções relacionadas à assistência em saúde e remoção não 

planejada de dispositivos médicos, com dados de estudos nacionais e internacionais que 

sinalizam a frequência aumentada destes incidentes (PAIVA; RUPP PAIVA; BERTI, 2010; 
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THOMAS; TAYLOR, 2012; ORTEGA; D´INNOCENZO; DA SILVA; BOHOMOL, 2017; 

ROQUE; TONINI; MELO, 2016; SOUZA; ALVEZ; DE ALENCAR, 2018; BALMFORTH; 

THOMAS, 2019). 

Nesse contexto, um dos Grupos de Pesquisa, da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), chamado de Laboratório de Produção Tecnológica em Saúde e Grupo de 

Pesquisa Clínica Tecnologias e Informática em Saúde e Enfermagem (LAPETEC/GIATE), o 

qual a autora desta tese é membro, tem como um de seus objetivos, desenvolver pesquisas na 

área de segurança do paciente em terapia intensiva. Bem como, integrar o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para obtenção de resultados favoráveis 

para o cuidado ao paciente. As TICs estão em constante aprimoramento e expansão por vários 

países do mundo e tem sido grandes aliadas para melhoria da segurança do paciente.  

O uso de tais tecnologias na área da saúde é definido como eHealth (saúde 

 uma eletrônica), termo este, relacionado a toda informação de saúde digital e trata-se de

ferramenta de melhoria do fluxo de informações, por meio eletrônico, para apoiar a prestação 

de serviços, a comunicação e a gestão dos sistemas de saúde (INTERNATIONAL 

TELECOMMMUNICATION UNION - ITU, 2008; WHO, 2011). Como parte da eHealth, 

surgiu a mHealth (saúde móvel) a qual refere-se ao uso de telefones celulares Personal , 

Digital Assistent (PDA), dispositivos de monitoramento de pacientes e outras TICs para dar 

FEROZ; PERVEEN; AFTAB, 2017). suporte e oferecer serviços de saúde (

Desde 2008, o LAPETEC/GIATE desenvolve pesquisas, dentre estas, teses de 

doutorado, como os estudos de Barra (2012), Alvarez (2014), Barros (2015) e Baccin (2017) 

com foco em dispositivos móveis para a segurança do paciente. Barros (2015) desenvolveu 

um aplicativo (app) móvel para aprendizagem da avaliação do nível de consciência em 

adultos, denominado de OMAC. Baccin (2017), em sua tese, criou o mSmartAVC, aplicativo 

móvel para a aprendizagem da detecção e cuidados de enfermagem a pessoa com acidente 

vascular cerebral.  

Ambas as pesquisas citadas, e também na presente tese, foi utilizada a mAPP® -

Plataforma móvel aberta para desenvolvimento de sistemas m-saúde na inovação do cuidado 

humano - um dos macroprojetos do LAPETEC/GIATE, do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFSC, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) (LAPETEC/GIATE, 2019). A mAPP® dispõe ao 

pesquisador da saúde uma série de recursos que o possibilitam criar aplicativos (apps) móveis, 

mesmo não tendo todo o domínio da informática em si.  
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Os apps podem ser utilizados em diversos campos e na área de conhecimento da 

saúde tem se observado estudos que trazem sua aplicabilidade, bem como resultados positivos 

para os pacientes e profissionais. A partir de 2015, mais de 165.000 apps móveis em saúde 

estavam disponíveis nas lojas de apps para iTunes® e Android®, e 34% dos usuários de 

celulares tinham pelo menos um app de saúde em seu dispositivo móvel (SMITH, 2015; 

BOULOS, BREWER, KARIMKHANI, BULLER, DELLAVALLE, 2014; CHAN, TOROUS, 

HINTON, YELLOWLEES, 2015).  

Estes apps são considerados gamas de ferramentas tecnológicas emergentes que 

tiraram proveito dos artifícios da web 2.0
I
 para capturar, armazenar, recuperar, analisar, 

receber e compartilhar informação, são extremamente versáteis e com propósitos bastante 

diversificados. Muitos agregam em uma única ferramenta recursos visuais e auditivos capazes 

de estimular o estudo com auxílio de interfaces atraentes e intuitivas (OLIVEIRA; 

ALENCAR, 2017).  

Foram desenvolvidos para serem executados em um computador ou dispositivo 

móvel com um propósito específico, podendo ser usado para estimular uma mudança positiva 

na saúde das pessoas e apoiar o diagnóstico/tratamento de doenças (WALLACE; CLARK; 

WHITE, 2012; KAMPMEIJER et al., 2016).  

Pesquisadores internacionais e brasileiros estão se apropriando dessa temática e 

desenvolvendo tais tecnologias. A exemplo, cita-se o estudo realizado por Bindhim et al. 

(2014), de natureza quantitativa, que avaliou a utilidade de um app para triagem, 

monitoramento e autogestão da depressão. Fizeram download do app 8.241 participantes de 

66 países, com uma taxa de resposta de 73,9%. O app pode fornecer uma ferramenta de 

triagem para depressão em um grande número de países. 

Estudo de revisão sistemática avaliou a eficácia de intervenções, por meio da 

tecnologia móvel, aos usuários dos serviços de saúde. Os estudos analisados mostraram 

resultados positivos na adesão ao tratamento com antirretrovirais e no autocuidado pós-

transplante de pulmão (FREE et al, 2013). Im et al. (2013) também identificaram os 

benefícios da tecnologia móvel para a recuperação do Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Garcia et al. (2018) apresentaram, em seu estudo, o TeleBurnApp, um app para o tratamento 

de queimaduras de 2º grau em ambulatório  que possibilitou intervenções através de 

mensagens de texto, imagem, videoconferência e vídeos informativos (GARCIA et al., 2018). 

                                                           
I
 Web 2.0 é a mudança de comportamento do usuário, com características como páginas dinâmicas em XML e 

JAVA e conteúdo controlado pelo usuário. A regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 

efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência 

coletiva (TIM O'REILLY, 2005). 
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Estudo brasileiro, de revisão, identificou quais as pesquisas envolvendo tecnologia 

móvel aplicada à saúde que estão sendo desenvolvidas no País. A amostra contou com 27 

trabalhos e a análise dos resultados trouxe que a temática mais abordada no desenvolvimento 

de apps móveis para a área de saúde foi a de apoio ao profissional (TIBES; DIAS; ZEM-

MASCARENHAS, 2014). 

Na especialidade de terapia intensiva também foram identificados estudos que 

desenvolveram apps móveis voltados para a assistência. Cox et al. (2018) criaram uma 

plataforma de apps para UTI, onde buscaram aprimorar a assistência em cuidados paliativos. 

Estudo, realizado por Kariyawasam, Wong e Turner (2017), objetivou desenvolver e 

implementar um app móvel para melhorar a prática da higiene das mãos entre médicos de 

duas UTIs Cirúrgicas do Sri Lanka. Galvão e Puschel (2012) desenvolveram e avaliaram um 

app móvel para o ensino da mensuração da pressão venosa central (PVC). Souza et al. (2015) 

desenvolveram e avaliaram um app para apoio à tomada de decisão no processo de mobilizar 

precocemente pacientes críticos. 

Diante do cenário até aqui apresentado, e do crescimento da utilização e resultados 

positivos que os apps podem trazer à saúde e ao trabalho dos profissionais dessa área, nesta 

tese, foi desenvolvida uma aplicação móvel para terapia intensiva, com seu conteúdo 

fundamentado na Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de Segurança do 

Paciente (CISP) da OMS, elaborada em 2009.  

Esta Estrutura Conceitual foi desenvolvida por um grupo de especialistas, convocado 

pela Aliança Mundial de Segurança do Paciente, onde foi utilizada a metodologia Delphi, e 

tem por objetivo caracterizar os incidentes (eventos adversos) trazendo todas as suas 

características à tona, permitindo sua análise e fundamentação para melhorias no sentido de 

diminuir os riscos de novos incidentes (WHO, 2009). Para isso, utiliza grandes classes de 

conceitos, sendo estas: 1) Tipo de incidente, 2) Consequências para o paciente, 3) 

Características do paciente, 4) Características do incidente, 5) Fatores contribuintes, 6) 

Consequências organizacionais, 7) Detecção, 8) Fatores atenuantes do dano, 9) Ações de 

melhoria, 10) Ações para reduzir o risco (WHO, 2009). 

Não foi encontrada nenhuma pesquisa brasileira com resultados da aplicação prática 

das classes da Estrutura Conceitual mencionada, entretanto alguns estudos internacionais a 

citam (SHERMANN ET AL., 2009; RUNCIMAN ET AL., 2010; MCELROY et al., 2016). 

Dentre estes, estudo realizado por Thomson et al. (2009), que descreveu como ocorreu a 

pesquisa Delphi que deu origem a Estrutura Conceitual. Também aparece referenciada em 

vários documentos nacionais e internacionais (Relatórios da OMS, Planos Estaduais de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McElroy%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803539
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19147596
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Segurança do Paciente, Cadernos de Saúde da ANVISA). Na ANVISA, existe o Sistema de 

Notificação em Vigilância Sanitária (NOTIVISA), e nesse sistema foi localizado um módulo 

de notificações de eventos adversos baseado na Estrutura Conceitual para que os profissionais 

de saúde acessem, quando, na ocorrência de algum incidente.  

Salienta-se a importância em aplicar os domínios da Estrutura Conceitual primeiro 

porque fornecem uma linguagem padronizada mundialmente com conceitos e definições para 

a segurança do paciente. E por detalharem todas as características que envolvem o incidente, 

bem como propor ações para reduzir o risco e reforçar a assistência segura. 

O uso das TICs para segurança do paciente tem sido uma prioridade nos últimos 

anos, no entanto, a maioria das tecnologias utilizadas concentra-se em relatar eventos, sendo 

preciso avançar esta etapa. Buscando este avanço, o app deste estudo, foi desenvolvido a 

partir dessa Estrutura Conceitual, onde para além da criação da tecnologia, pretendeu-se 

adotar ações para prevenção e minimização de ocorrência de incidentes, como a elaboração de 

checklists que é uma das ações para a melhoria da segurança do paciente, descrita na Estrutura 

Conceitual. 

Com a versão móvel os profissionais (usuários futuros do app) terão mais facilidade 

de acesso às informações e conteúdo do sistema, visto que grande parte da população hoje 

carrega um smartphone em seu bolso, e isso oportunizará para um aumento da utilização do 

app e registro de dados sobre a segurança do paciente em terapia intensiva. Será possível no 

próprio leito do paciente coletar, registrar informações importantes e observar situações de 

risco que poderão ser mediadas e corrigidas contribuindo para o cuidado seguro aos pacientes 

de UTI. 

Garantir a segurança dos pacientes graves é um dos maiores desafios para os 

profissionais que atuam em UTI, pois os pacientes são submetidos a muitos procedimentos 

por dia, sendo que em algumas dessas atividades pode ocorrer erros, com potencial para 

causar danos (BRASIL, 2011). Em virtude disso, as instituições hospitalares precisam 

incorporar uma política com foco nas barreiras preventivas e identificar oportunidades de 

melhoria na assistência (COSTA; MORITA; MARTINEZ, 2009).  

Frente às considerações descritas ao longo desse capítulo, esta pesquisa teve como 

questão norteadora: “Quais os resultados do desenvolvimento e avaliação de usabilidade do 

aplicativo ICUsafety, a ser utilizado a beira do leito do paciente de terapia intensiva, 

fundamentado na Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de Segurança do 

Paciente”?  
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Sustentando-se a tese de que o desenvolvimento de um app móvel em saúde 

(ICUsafety) fundamentado na Estrutura Conceitual da CISP fornece classificações e 

nomenclaturas padronizadas mundialmente, sendo possível detalhar as características do 

incidente e acessar imediatamente ações para reduzir o risco da ocorrência de eventos 

adversos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

(1) Desenvolver um aplicativo móvel (ICUsafety) para registro e análise de incidentes e 

fatores relacionados a segurança do paciente em terapia intensiva fundamentado na 

Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de Segurança do Paciente. 

(2) Validar o conteúdo de checklists para prevenção de incidentes (eventos adversos) em 

terapia intensiva a ser incluído no aplicativo ICUsafety. 

(3) Avaliar a usabilidade e o conteúdo do aplicativo ICUsafety a partir da escala System 

Usability Scale (SUS) e das dez Heurísticas de Nielsen. 
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2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A presente sustentação teórica está organizada em seis seções: 2.1 Segurança do 

paciente; 2.2 Segurança do paciente em terapia intensiva; 2.3 Tecnologia da informação e 

comunicação para promoção da segurança do paciente; 2.4 Aplicativos móveis em saúde: 

caracterização da produção científica da enfermagem brasileira (esta seção será apresentada 

em forma de manuscrito); 2.5 Métodos para desenvolvimento de softwares/aplicativos móveis 

em saúde; 2.6 Avaliação de aplicativos móveis em saúde. 

 

2.1 SEGURANÇA DO PACIENTE  

 

A meta de qualidade nos diversos serviços oferecidos à sociedade tem sido cada vez 

mais valorizada, com consequente otimização de resultados. No âmbito da saúde, instituições 

têm incorporado tal perspectiva com o objetivo de fornecer um cuidado seguro e que satisfaça 

a população (CLARO et al., 2011). Nesse contexto, segurança do paciente significa reduzir o 

risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável, 

entendido como aquilo que é viável diante do conhecimento atual, dos recursos disponíveis e 

do contexto em que a assistência foi realizada frente ao risco de tratamento ou não tratamento 

(WHO, 2009).  

A segurança do paciente nada mais é do que a redução de atos inseguros nos 

processos assistenciais e uso das melhores práticas descritas, de forma a alcançar os melhores 

resultados possíveis para o paciente (ZAMBON, 2010). Erros, violações e falhas no processo 

de cuidado, de acordo com Runciman et al. (2009), aumentam o risco de incidentes que 

causam danos aos pacientes. Tais erros, como apontam Rodrigues e Oliveira (2010), resultam 

em prejuízos ou lesões, e são denominados eventos adversos, ou seja, referem-se ao 

aparecimento de um problema de saúde causado pelo cuidado e não pela doença de base. 

Apesar de alguns estudos, realizados na década de 90, já apresentarem a preocupação 

com as taxas de ocorrência de eventos adversos, o marco referencial para a segurança do 

paciente foi a publicação, pelo Institute of Medicine (IOM), do livro “To err is human: 

building a safer health care system” (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais 

seguro), em 1999. A publicação constatou que entre 44.000 e 98.000 pacientes morriam a 

cada ano nos hospitais dos Estados Unidos da América (EUA) em virtude dos danos causados 

durante a prestação de cuidados à saúde (LEAPE et al., 1991; KOHN; CORRIGAN; 

DONALDSON, 2000).  
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A estimativa de mortes feita pelo IOM foi seguida por estudos que mostraram grande 

número de erros de prescrição de medicamentos, problemas de comunicação em UTI, falhas 

no processo de alta e compressas esquecidas em sítios cirúrgicos (WACHTER, 2010). A 

partir desses dados, houve uma grande mobilização mundial a respeito da segurança do 

paciente.  

Em 2002, durante a 55ª Assembleia Mundial de Saúde, a OMS publicou a Resolução 

WHA 55.18, “Qualidade da atenção: segurança do paciente”, como um alerta sobre a 

importância do tema nos serviços de saúde (WHO, 2008). Seguiu-se a implantação de 

instituições voltadas para o tema em vários países, tais como a National Pacienty Safety 

(NPS), no Reino Unido, a Danish Society for Patient Safety, na Dinamarca, a Australian 

Patient Safety Agency, na Austrália e a Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ), nos EUA (MILAGRES, 2015). 

Em 2004, a OMS criou a World Alliance for Patient Safety (Aliança Mundial para 

Segurança do Paciente), com vista à promoção e desenvolvimento de práticas e políticas de 

saúde voltadas para a segurança do paciente a nível mundial (PEDREIRA; HARADA, 2009). 

Umas das iniciativas-chave foi o desenvolvimento de uma classificação internacional sobre 

segurança do paciente (Taxonomia de Segurança do Paciente) (PEDREIRA; HARADA, 

2009; WHO, 2009).  

A Classificação Internacional para a Segurança do Paciente (CISP) foi projetada para 

ser uma verdadeira convergência de percepções internacionais das principais questões 

relacionadas com a segurança do paciente e facilitar a descrição, comparação, avaliação, 

monitoramento, análise e interpretação de informações para melhorar o atendimento ao 

paciente (WHO, 2009). 

A CISP ainda não é uma classificação completa, mas sim uma Estrutura Conceitual 

(figura 1) para uma classificação internacional que visa proporcionar uma razoável 

compreensão do mundo da segurança do paciente (WHO, 2009). A Estrutura Conceitual da 

CISP pretende fornecer uma compreensão global do domínio da segurança do paciente e 

representar um ciclo de aprendizagem e de melhoria contínua, realçando a identificação, a 

prevenção, a detecção, a redução do risco e a resiliência do sistema (BRASIL, 2014). É 

constituída pelas seguintes classes:  

 Tipo de incidente: é um termo descritivo para uma categoria que é composta de 

incidentes de natureza semelhante, agrupada devido a características compartilhadas, 

em relação às quais existe consenso (WHO, 2009).  
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 Consequências para o paciente: conceitos que dizem respeito ao impacto sobre o 

paciente e que é inteiramente ou parcialmente atribuível a um incidente. As 

consequências para o paciente podem ser classificadas de acordo com o tipo de dano e 

o grau de dano (WHO, 2009). 

 Características do paciente: categorizam os dados demográficos do paciente, o 

motivo original do contato com o serviço de saúde e o diagnóstico clínico principal 

(WHO, 2009). 

 Características do incidente: informações sobre as circunstâncias do incidente, tais 

como, onde e quando ocorreu o incidente, quem estava envolvido e quem relatou o 

evento (WHO, 2009). 

 Fatores contribuintes: são as circunstâncias, ações ou influências que se pensa terem 

contribuído para a origem, o desenvolvimento ou o aumento do risco de um incidente 

(WHO, 2009).  

 Consequências organizacionais: referem-se ao impacto sobre a organização que é 

inteira ou parcialmente atribuível a um incidente. As consequências organizacionais 

indicam os resultados diretos para a organização, como o aumento da utilização de 

recursos para cuidar do paciente (WHO, 2009). 

 Detecção: ação ou circunstância que resulta na descoberta de um incidente. Exemplo: 

reconhecimento do erro por alteração do estado do paciente (WHO, 2009). 

 Fatores atenuantes do dano: são ações ou circunstâncias que previnem ou 

minimizam a chance de um incidente causar dano ao paciente (WHO, 2009). 

 Ações de melhoria: concentram-se em medidas tomadas para prevenir a repetição do 

mesmo incidente ou incidente semelhante para o paciente, e na melhoria da resiliência 

do sistema.  

 Ações para reduzir o risco: São aquelas que visam reduzir, gerenciar ou controlar a 

probabilidade de ocorrência no futuro de dano ao paciente decorrente de um incidente. 

Essas ações podem ser proativas ou reativas (WHO, 2009). 
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Figura 1- Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de Segurança do Paciente 

 

 
Fonte: OMS, 2009. 

 

 Desde então, têm sido lançadas algumas campanhas pela OMS abordando a temática 

segurança do paciente, como exemplos: “Cuidado limpo é Cuidado mais Seguro” - “Clean 

Care is Safer Care”- em 2005; “Cirurgia Segura Salva Vidas” -“Safe Surgery Saves Lives”- 

em 2009; e a campanha de “Combate a Resistência Antimicrobiana” - “Combat Antimicrobial 

Resistance”, lançada em 2011 (WHO, 2011). 

Com a intenção de orientar as boas práticas, visando à redução de riscos e eventos 

adversos em serviços de saúde, a OMS elaborou, em parceria com a Joint Commission 
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International (JCI), as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, que compreendem: 1) 

Identificar o paciente corretamente; 2) Melhorar a comunicação efetiva; 3) Melhorar a 

segurança dos medicamentos de alta-vigilância; 4) Assegurar cirurgias com local de 

intervenção correto, procedimento correto e paciente correto; 5) Reduzir o risco de IRAS; e 6) 

Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrente de quedas (WHO, 2008).  

As Metas Internacionais de Segurança do Paciente foram também incorporadas à 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 63/11, que dispõe sobre os requisitos de boas 

práticas de funcionamento para os serviços de saúde. No artigo 8°, traz que: 

“o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para segurança do 

paciente, tais como: mecanismos de identificação; orientações para a higiene das 

mãos; ações de prevenção e controle de eventos adversos; mecanismos para garantir 

segurança cirúrgica; orientações para administração segura de medicamentos e 

hemocomponentes; mecanismos para prevenção de quedas; mecanismos para a 

prevenção de úlceras por pressão; e orientações para estimular a participação do 

paciente na assistência prestada” (ANVISA, 2011). 

 

No âmbito nacional, em 2013, foi criado o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), instituído através da Portaria nº 529/2013, com o objetivo geral de 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional (BRASIL, 2013).  O PNSP traz a importância da implementação de seis 

protocolos com foco nos problemas de maior incidência, sendo estes: Cirurgia segura; Prática 

de higiene das mãos em serviços de saúde; Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de 

quedas em pacientes hospitalizados; Identificação do paciente e; Segurança na prescrição, uso 

e administração de medicamentos (BRASIL, 2013). 

 Para regulamentar as ações de segurança do paciente, seguindo os objetivos do 

PNSP, ainda em 2013, foi publicada a RDC da Anvisa n°. 36, a qual incorpora os conceitos 

de gestão de risco e traz a obrigatoriedade da criação do Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP) nos serviços de saúde, além da notificação, vigilância e monitoramento dos incidentes 

relacionados à assistência à saúde (ANVISA, 2013). 

Falando agora mais especificamente da enfermagem, em 1863, no livro Notes on 

hospitals, Florence Nightingale já trazia as preocupações relativas à segurança do paciente 

(WACHTER, 2010). O que se pode perceber o quanto este assunto é antigo e atual, pois em 

2019 ainda precisa-se falar e muito das problemáticas que envolvem a segurança do paciente. 

Seguindo nessa linha, é importante destacar algumas conquistas da enfermagem 

brasileira, como em 2005, quando a Unidade dos Recursos Humanos para a Saúde, da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) criou a Rede Internacional de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (RIENSP), em Concepción, no Chile, com o objetivo de traçar 
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tendências e prioridades no desenvolvimento da enfermagem na área da “Segurança do 

paciente”, e discutir cooperação e intercâmbio de informações entre os países e necessidades 

de fortalecimento do cuidado de enfermagem a partir de evidências científicas (CALDANA; 

GUIRARDELLO; URBANETTO; PETERLINI; GABRIEL, 2015). 

Vinculada à RIENSP, em 2008, foi criada a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (REBRAENSP), com o objetivo de disseminar e sedimentar a cultura 

de segurança do paciente nas organizações de saúde, escolas, universidades, organizações 

governamentais, usuários e seus familiares (BRASIL, 2014). 

Para o profissional da equipe de enfermagem, a ocorrência dos eventos adversos 

pode acarretar diversas problemáticas, dado o estresse emocional, os preceitos éticos e às 

punições legais a que está exposto (DUARTE et al., 2015).  

Estudo recente com grupos paralelos multicêntricos, constituindo-se em uma coorte 

histórica, avaliou o risco de morte e de prolongamento no tempo de permanência hospitalar 

em pacientes expostos a eventos adversos graves relacionados à assistência hospitalar. A 

amostra foi composta por 445.671 pacientes e 182 hospitais distribuídos em 13 estados 

brasileiros. Os dados utilizados foram coletados entre abril/2017 a março/2018. A prevalência 

geral de eventos adversos foi de 6,4% na população atendida pelo SUS, 7,1% na população 

atendida pela saúde suplementar e 7,0% se avaliado o conjunto da população (COUTO; 

PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; ABREU; LEÃO, 2018). 

Ainda sobre o estudo acima, os eventos adversos infecciosos mais prevalentes foram: 

septicemia, pneumonia, infecção do trato urinário – que usualmente estavam associados a 

dispositivos invasivos como cateter vascular central, ventilação mecânica e sondas vesicais, 

respectivamente -, e infecção de sítio cirúrgico. Já os eventos adversos não infecciosos mais 

frequentes se concentram em complicações com acessos e dispositivos vasculares e outros 

dispositivos invasivos (como cânulas em vias aéreas e sondas digestivas ou urinárias). Foram 

relevantes as complicações cirúrgicas não infecciosas como hemorragias e lacerações, e as 

lesões de pele caracterizadas como úlceras por pressão. Os eventos adversos graves 

prolongaram o tempo de internação de 16,4 dias no SUS; 10,5 dias na saúde suplementar; e 

12 dias no conjunto da população estudada (COUTO; PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; 

ABREU; LEÃO, 2018). 

O estudo que acaba de ser citado traz um alerta sobre os danos que uma assistência 

insegura pode trazer as pessoas, bem como os custos que vêm à tona com o prolongamento 

das internações na ocorrência de eventos adversos assistenciais. Assim, é importante a 
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disseminação do conceito de segurança do paciente e de uma discussão não punitiva sobre os 

eventos adversos (DUARTE et al, 2015).  

É necessária também a compreensão por parte dos gestores das instituições de saúde, 

de que os eventos adversos estão, muitas vezes, diretamente relacionados às falhas no sistema, 

e não somente ao descaso ou incompetência profissional. Dessa forma, mais do que buscar 

culpados, é necessário identificar as fragilidades existentes no processo e adotar medidas 

preventivas (COLI; ANJOS; PEREIRA, 2010). 

Atualmente existem ferramentas de qualidade utilizadas para analisar os incidentes 

relacionados à segurança do paciente, onde muitas foram baseadas em técnicas utilizadas 

pelas indústrias de alto risco como a aviação e energia nuclear (SPEERALLY; CARR; 

WARING; DIXON-WOODS, 2016). 

Uma dessas ferramentas é a Análise de Causa-Raiz (ACR) que é uma metodologia 

aplicada após a ocorrência dos incidentes, a fim de identificar as causas dos incidentes ou 

acidentes e propor estratégias para que não ocorram novamente (RUNCIMAN et al, 2009). 

Foi desenvolvida na indústria, numa tentativa de descobrir a verdadeira causa do incidente 

ocorrido e incorporada pela JCAHO, em 1997, sendo utilizada desde esse ano pelas 

instituições de saúde (WHO, 2008). 

Trata-se de um processo sistemático de reconstrução da sequência lógica dos fatores 

que favoreceram a ocorrência do incidente e durante o processo, pergunta-se “por que” até 

que as causas básicas sejam elucidadas (WHO, 2008). Também, é necessário que o NSP do 

serviço de saúde eleja a equipe que analisará o(s) incidente(s). Uma única pessoa pode 

realizar a ACR, mas isto não favorece uma análise profunda das causas, por isto é 

recomendado uma equipe multidisciplinar e, neste caso, é possível discutir diferentes 

abordagens, proporcionando uma investigação mais detalhada (TAYLOR-ADAMS; 

VINCENT, 2004). A Figura 2 resume as etapas da ACR. 
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Figura 2- Etapas da ACR 

 

Fonte: ANVISA, 2017. 
 

Enquanto metodologia prospectiva para avaliação do risco e levantamento de fatores 

causais e contribuintes, a ACR pode ser realizada de forma a identificar a causa principal e os 

fatores contribuintes. Para tanto, podem ser utilizadas várias ferramentas como Análise de 

Barreiras, Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, DEPOSE, SMART, BOW TIE, 5 

PORQUÊS e 5W2H (SILVA et al, 2017). Abaixo, foram resumidamente descritas essas 

ferramentas: 

 Análise de barreiras: identificar quais barreiras contribuíram para a ocorrência dos 

incidentes, e corrigi-las para que funcionem, evitando a ocorrência do incidente 

novamente (AMMERMAN, 1998). 

 Brainstorming: também chamada de tempestade de ideias pode ser utilizado a fim de 

identificar as diversas causas que podem ter contribuído para a ocorrência do incidente 

(RUNCIMAN et al, 2008; TAYLOR-ADAMS; VINCENT, 2004; CANADIAN 

PATIENT SAFETY, 2012). 

 Diagrama de causa-efeito ou o Diagrama de Ishikawa (ou espinha-de-peixe): 

representa as diversas causas dos incidentes por categorias, após a utilização da 

pergunta “por que” este incidente ocorreu, possibilitando a identificação das causas 

raízes (TAYLOR-ADAMS; VINCENT, 2004). 

 DEPOSE: O termo DEPOSE representa as iniciais dos termos em inglês Design, 

Equipment, Procedures, Operators, Supplies and materials, and Environment que foi 

desenvolvida por Charles Perrow, para identificar as barreiras vencidas em cada etapa, 

após o incidente ocorrido na usina nuclear The Mielsland, em 1979. A aplicação 

criteriosa desta ferramenta possibilita a identificação das falhas e seus fatores 

contribuintes, podendo ser utilizada como uma etapa prévia à ACR (KESSELS-
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HABRAKEN et al, 2009). Envolve entrevistas com os profissionais na busca de 

entender o que e como ocorreu, e o cenário onde ocorreu (SILVA et al, 2017). 

 SMART: representa as iniciais dos termos em inglês Specific, Mensurable, Realistic, 

Timely. É uma ferramenta de gestão utilizada para estabelecer as metas de um projeto, 

propostas, soluções ou recomendações. As soluções devem abordar diretamente as 

causas raízes identificadas pelo processo de investigação e as recomendações de ação 

devem ser específicas, exequíveis, mensuráveis, incluindo quem será responsável pela 

implementação e prazos para conclusão e evolução (SILVA et al, 2017). 

 BOW TIE: é uma maneira esquemática visual e simples de descrever e analisar 

sistematicamente os riscos presentes em uma organização, desde as suas causas até as 

suas consequências, com foco na avaliação das barreiras propostas. Possibilita 

desenvolver uma relação entre causas, ameaças, medidas de prevenção, consequências 

e medidas de recuperação no mesmo diagrama (SILVA et al, 2017). 

 5 PORQUÊS: é uma ferramenta que permite clarificar causas de problemas não muito 

complexos. Exemplo: suspensão de cirurgias, entre outros. Para sua utilização é 

preciso especificar o problema e incluir a equipe nos questionamentos para debate das 

causas verdadeiras (SILVA et al, 2017).  

 5W2H: trata-se de uma ferramenta que consiste num plano de ação para atividades 

pré-estabelecidas que precisem ser desenvolvidas com a maior clareza possível, tem o 

objetivo de responder a sete questões e organizá-las, conforme quadro 1, abaixo 

(POLACINSKI, 2012). 

 

Quadro 1- Método dos 5W2H 

 
Fonte: Meira (2003). 

 

Muitos países vêm propondo métodos de ACR, utilizando estas técnicas ou 

ferramentas, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália. No Brasil, a metodologia 

da ACR foi proposta baseando-se em algumas etapas do Protocolo de Londres, o qual busca 

organizar as etapas, melhorar a qualidade da coleta de dados e auxiliar na reflexão de todas as 
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dimensões dos fatores contribuintes (SILVA et al, 2017). A abordagem do Protocolo de 

Londres tem como base o modelo de James Reason de acidentes organizacionais, exposto na 

figura 3 (SILVA et al, 2017). 

 

Figura 3- Modelo adaptado de acidente organizacional de James Reason 

 

 
Fonte: Adaptado de Taylor-Adams S, Vincent, C; 2004. 

 

 

O primeiro passo é identificar as falhas ativas e os atos inseguros ou omissões 

cometidas por aqueles que estão na “ponta operacional” do sistema (pilotos, controladores, 

anestesistas, cirurgiões, técnicos, enfermeiros, etc.), cujas ações podem ter consequências 

adversas de imediato (SANTOS et al, 2017). 

O investigador considera os “fatores contribuintes” que incluem fatores como alta 

carga de trabalho e fadiga; conhecimento insuficiente, falta de habilidade ou pouca 

experiência; supervisão ou instruções inadequadas; um ambiente estressante, interrupções 

frequentes, muito calor ou pouca iluminação; rápida mudança dentro de uma organização; 

sistemas inadequados de comunicação; mau planejamento; manutenção inadequada do 

equipamento e edifícios. Estes são os fatores que influenciam o desempenho do pessoal e que 

podem precipitar falhas, levando à ocorrência de eventos adversos (SANTOS et al, 2017). 

Reforçando que estes fatores fazem parte da Estrutura Conceitual da CISP. 

Buscou-se nesta seção trazer aspectos da segurança do paciente, no contexto mundial 

e brasileiro e a descrição de metodologias e ferramentas que vem sendo adotadas como 

medidas preventivas para eventos adversos e, consequentemente, fortalecimento do cuidado 

seguro. 
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2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE EM TERAPIA INTENSIVA 

 

No ambiente hospitalar, entre os diversos cenários da área da saúde, a UTI destaca-se 

por sua complexidade, pela gravidade em que os pacientes se encontram e pela quantidade 

elevada de medicamentos e dispositivos invasivos utilizados, bem como pelos múltiplos 

procedimentos realizados. Todos esses aspectos podem contribuir com a fragilidade da 

segurança do paciente nessa Unidade.  

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a UTI é definida como uma área crítica 

destinada à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional especializada 

de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, 

monitorização e terapia (BRASIL, 2010). 

As condições clínicas do paciente internado neste local oscilam entre limites estreitos 

de normalidade/anormalidade, em que pequenas mudanças orgânicas podem levar à 

deterioração grave da função corporal (MILAGRES, 2015). A ocorrência de erros não é só 

indesejável, mas prejudicial, portanto, a questão da segurança na assistência e o contexto no 

qual ele acontece, remete inevitavelmente, à avaliação dos serviços de saúde (WILSON et al, 

2010; ROSA; PERINI, 2010; VILA; ROSSI, 2009). 

Na UTI, a expectativa é garantir o melhor resultado dentro das condições clínicas e 

da gravidade dos pacientes, tendo os menores índices possíveis de complicações decorrentes 

dos procedimentos realizados (BECCARIA et al, 2009; MACHADO; PEREIRA; CHAUD, 

2008). 

Um passo importante para a segurança do paciente em terapia intensiva foi a 

Declaração de Viena, em 2009, onde líderes das sociedades de diversos países que 

representam a área da medicina intensiva reuniram-se juntamente com os representantes das 

principais instituições e assinaram essa Declaração que teve como objetivo: buscar a melhoria 

dos níveis de segurança do paciente em estado crítico, sendo possível de acontecer em todas 

as unidades e em todos os países, independentemente dos recursos disponíveis. E 

proporcionar a melhoria da qualidade dos cuidados fornecidos ao paciente (MORENO; 

RHODES; DONCHIN, 2009).  

Em UTI, como já mencionado, os pacientes estão mais expostos aos eventos 

adversos, o que traz implícito o aumento do custo do cuidado, por considerar o surgimento de 

complicações. Analisando o ponto de vista financeiro, Kaushal et al (2011) realizaram estudo 

caso-controle e encontraram custo médio de US$ 3961,00 a mais na internação para cada 
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evento adverso ocorrido nos casos incluídos na análise e o aumento no tempo de internação 

em um dia.  

Um estudo transversal retrospectivo desenvolvido na Bélgica teve como objetivo 

avaliar as características dos eventos adversos em pacientes internados em UTI. Envolveu 79 

pacientes que foram monitorados em 1009 dias de UTI. Um total de 230 eventos adversos 

foram identificados e ocorreram em 175 dos 1.009 dias analisados. Os mais comuns foram 

hipoglicemia, tempo de tromboplastina parcial ativada prolongada, e hipocalemia. Dos 

eventos adversos, 96% foram classificados como causadores de danos temporários e 4% como 

causadores de complicações (SEYNAEV et al, 2011). 

Estudo de revisão analisou as taxas de incidentes de segurança do paciente relatados 

durante 2009 e 2010 em UTIs de 12 hospitais da Inglaterra. Identificaram um total de 4219 

incidentes relatados durante 127 dias corridos de cuidados críticos com uma mediana de 31 

incidentes por 1000 dias e mediana de 10 incidentes por 1000 dias associada a danos. As 

lesões por pressão foram à causa mais comum de dano, com uma mediana de 3,9 incidentes 

por 1000 dias (THOMAS; TAYLOR, 2012). 

Estudo de Balmforth e Thomas (2019) trouxe as taxas, causas e consequências da 

remoção não planejada de dispositivos médicos em UTIs, no Reino Unido, entre 2011 e 2016. 

Um total de 34.705 relatórios de incidentes foram revisados, dos quais 1090 descreveram a 

remoção de dispositivos não planejados. A taxa média de remoção do dispositivo foi de 0,7 

por 1000 pacientes-dia por unidade (BALMFORTH; THOMAS, 2019). 

Os dispositivos deslocados incluíram os tubos nasogástricos (317), os cateteres 

centrais (245), os tubos de traqueostomia (174) e os tubos endotraqueais (140). Foram 

relatadas 11 paradas cardíacas (8 associadas a dispositivos das vias aéreas e 3 com cateteres 

centrais). Fatores que contribuem para o deslocamento incluíram principalmente fatores do 

paciente (563) e manuseio manual (238) (BALMFORTH; THOMAS, 2019). 

No Brasil, vários estudos foram e vem sendo realizados, voltados para a segurança 

do paciente em UTI. Um primeiro exemplo foi o estudo quantitativo, retrospectivo, realizado 

em um hospital universitário do estado de São Paulo, com o objetivo de analisar a utilização 

de um boletim de notificação de evento adverso e identificar: frequência, tipo, natureza e 

período dos eventos adversos. Foram coletados os dados de 826 boletins, no período de 

janeiro/2004 a junho/2006. Nos boletins foram registrados 1219 eventos adversos e 

ocorrências administrativas. Um número maior de eventos foi observado em Clínica Médica 

(12,8%), Centro Cirúrgico (12,2%) e UTI Adulto (6,8%) (PAIVA; RUPP PAIVA; BERTI, 

2010). 
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Ainda sobre o estudo acima, verificou-se que os eventos com maiores frequências 

foram: falha no seguimento da rotina, (12,8%), erros de medicação (11,3%), quedas (10,7%), 

eventos com cateteres (9,7%) e relacionados à integridade da pele (8,7%) (PAIVA; RUPP 

PAIVA; BERTI, 2010). 

Estudo observacional do tipo coorte identificou e caracterizou eventos adversos em 

UTIs do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP). Ocorreram 1126 eventos adversos em 81,7% das 202 admissões estudadas, onde os 

mais frequentes foram os das categorias processo/procedimento clínico (54%) e medicação 

(25,8%). Quanto ao dano, 74,4% foram eventos leves, 19,4% moderados, 4,1% graves e 2,1% 

associados a óbito (ZAMBON, 2009). A ocorrência de 4 a 6 eventos adversos na internação 

mostrou-se um fator de risco para óbito em UTI (OR:18,517; IC 95%:1,043-328,808; 

p=0,047). Os fatores de risco para ocorrência de eventos adversos foram à carga de trabalho 

de enfermagem e a gravidade do paciente (ZAMBON, 2009). 

Estudo de coorte identificou a influência da sobrecarga de trabalho da enfermagem 

na ocorrência de incidentes sem lesão e eventos adversos em 399 pacientes internados em 

UTI. Aproximadamente 78% dos incidentes sem lesão e eventos adversos em pacientes foram 

relacionados à enfermagem. Essas ocorrências foram atribuídas à sobrecarga de trabalho, 

aumentaram o número de dias de internação e o risco de óbito dos pacientes estudados 

(NOVARETTI; SANTOS; QUITÉRIO; DAUD-GALLOTTI, 2014).  

Além do estudo acima, foi encontrada outra pesquisa quantitativa que avaliou a 

incidência de eventos adversos e associou com a carga de trabalho de enfermagem, o 

dimensionamento da equipe de enfermagem e o perfil de gravidade do paciente. Foram 

avaliados 304 pacientes internados em UTI geral de um hospital privado, admitidos entre 

setembro e dezembro de 2013 (quatro meses). Nesse período, ocorreram 39 eventos adversos, 

sendo, a lesão por pressão a mais prevalente. Os pacientes que apresentaram algum evento 

tiveram maior média de idade, maior prevalência de internações clínicas, internações mais 

prolongadas, maior pontuação do Nursing Activities Score (NAS), menor escore na escala de 

Braden e menor escala de Glasgow e não tiveram diferenças significantes em relação ao 

dimensionamento da equipe de enfermagem (ORTEGA; D´INNOCENZO; DA SILVA; 

BOHOMOL, 2017). 

Estudo quantitativo, desenvolvido em UTI de um hospital público do sul do país, 

objetivou avaliar a qualidade assistencial e segurança do paciente por meio da ocorrência de 

eventos adversos. Das notificações realizadas, num período de 90 dias, 17 (54,8%) foram para 

perda de sonda gastroenteral, 8 (25,8%) para úlcera por pressão, 3 (9,7%) para perda de 
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cateter venoso central e 3 (9,7%) para extubação acidental. Dos riscos observados, 74 (54%) 

foram para úlcera por pressão, 32 (23,4%) para perda de sonda gastroenteral, 22 (16%) para 

perda de cateter venoso central e 9 (6,6%) para extubação acidental (LIMA; BARBOSA, 

2015). 

Estudo de coorte realizado em um hospital de ensino do Rio de Janeiro avaliou a 

ocorrência de eventos adversos e o impacto deles sobre o tempo de permanência e a 

mortalidade em UTI. Dos pacientes, 32,4% apresentaram evento adverso (115 de 355; 

intervalo de 95% de confiança); a taxa de incidência foi de 9,4 eventos adversos por 100 

pacientes-dia (324 de 3.448 pacientes-dia), e o surgimento do evento impactou no aumento do 

tempo de internação (19 dias) e na mortalidade (ROQUE; TONINI; MELO, 2016). 

Outro estudo quantitativo caracterizou os eventos adversos de uma UTI de um 

hospital universitário na cidade de Petrolina - PE. A coleta de dados foi de março a 

julho/2016, onde obteve um total de 152 eventos, com predominância para erros de 

medicação (29,6%), lesão por pressão (21%), extubação não planejada (17%), infecções 

relacionadas à assistência em saúde (15,13%), perda de sonda (9,90%) (SOUZA; ALVEZ; DE 

ALENCAR, 2018). 

Outra abordagem encontrada em algumas pesquisas foi relacionada as consequências 

emocionais que o erro pode trazer ao profissional. Os autores Kaur, Levinson, Monteiro e 

Carino (2019) analisaram o impacto que os erros causam nos profissionais de saúde de 

cuidados intensivos. Novecentos e um participantes responderam a pesquisa que identificou 

sentimentos negativos em todos, após a ocorrência do erro. Os entrevistados identificaram 

várias maneiras de abordar esses sentimentos, incluindo o diálogo com a equipe logo após o 

incidente (68%) e conversa com pacientes e familiares (36%) (KAUR; LEVINSON; 

MONTEIRO; CARINO, 2019). 

Estudo similar, realizado no Brasil, com a equipe médica e de enfermagem de UTIs 

de duas instituições hospitalares do sul, objetivou conhecer a cultura de segurança do paciente 

nesses locais. Sentimentos de culpa, tensão, medo, raiva e vergonha foram elencados pelos 

profissionais após a ocorrência de erros. Verificou-se que as equipes, de maneira geral, 

reconhecem a possibilidade do erro na assistência à saúde, atribuindo sua ocorrência tanto a 

falhas individuais quanto a falhas do sistema (SOUZA et al. 2019). 

Os entrevistados relataram que o erro é humano e que para minimizar os riscos aos 

quais os pacientes estão expostos são necessárias medidas institucionais, que vão desde a 

capacitação profissional até a implementação de normas técnicas, o que demonstra um 

aspecto positivo em relação à cultura de segurança nas unidades de terapia intensiva 
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pesquisadas. Contudo, alguns profissionais ainda apresentaram certa dificuldade em aceitar ou 

reconhecer a existência de erros no local de trabalho, o que pode comprometer a cultura de 

segurança (SOUZA et al. 2019). 

Em relação às falhas individuais, os profissionais de saúde atribuem à ocorrência de 

eventos adversos à falta de atenção e à negligência dos profissionais em relação aos cuidados, 

principalmente, nas etapas de prescrição, preparo e administração de medicamento (SOUZA 

et al, 2019). 

As especificidades da UTI exigem múltiplos cuidados visando garantir a segurança 

do paciente, o que demanda a realização de iniciativas que fortaleçam a cultura de segurança 

em tais ambientes (DUARTE; QUEIROZ; BUSCHER; STIPP, 2015; CLARO; KROCOKZ; 

TOFFOLLETO, PADILHA, 2011). A cultura punitiva, embora indesejável, ainda é uma 

realidade vivida por enfermeiros de UTI, onde deve ser superada para que possam ser 

implementadas melhorias para a segurança do paciente em cuidados intensivos (MELLO; 

BARBOSA, 2013). 

É preciso ser incorporada a políticas e programas a necessidade de qualificação da 

assistência à saúde e a implantação de ações que possam minimizar e prevenir os eventos 

adversos nos pacientes que estão em UTIs. 

Frente às citações e estudos apresentados nesta seção, é possível observar que o 

cenário de terapia intensiva apresenta risco elevado para o surgimento de eventos adversos, 

onde os que envolvem medicamentos, lesão por pressão, IRAS e remoção não planejada de 

dispositivos médicos têm sido bastante citados no Brasil e em outros países. 

 

2.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA 

SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

O termo Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) surgiu da Ciência da 

Informação, disciplina que estuda a informação registrada e sua transferência, tendo o 

progresso tecnológico e a internet como principais aliados (CAMARGO; ITO, 2012). 

Tais tecnologias podem ser aplicadas por inúmeras áreas de conhecimento, e na 

saúde possuem diversas ferramentas que dão suporte a estruturação e a organização dos dados 

e informações, possibilitando o armazenamento, processamento, acesso em tempo real e/ou 

remoto e compartilhamento dos mesmos, seja pelos diversos profissionais envolvidos na 

assistência, bem como, pelo próprio paciente/usuário (GUIMARÃES; GODOY, 2012; 

BARRA; PAIM; SASSO; COLLA, 2017; FILIPOVA, 2013; ROBERTS et al., 2017; 
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MATSUDA; ÉVORA; HIGARASHI; GABRIEL; INOUE, 2015). São consideradas um 

recurso global, o qual conecta diversos computadores criando uma rede de informações e que 

permite colaborar com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das profissões da saúde 

(GUIMARÃES; GODOY, 2012). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) também possibilitam o apoio à 

tomada de decisão clínica dos profissionais contribuindo com a elaboração de diagnósticos 

fidedignos e orientações/condutas terapêuticas qualificadas destinadas aos pacientes/ usuários 

(GUIMARÃES; GODOY, 2012; BARRA; PAIM; SASSO; COLLA, 2017; MATSUDA et 

al., 2015).  Além disso, permitem o acesso em tempo real e/ou remoto às informações e 

contribui para a solução de problemas/necessidades de saúde em diferentes regiões 

geográficas (GUIMARÃES; GODOY, 2012). 

No Brasil, em 2011, foi instituída a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em 

Saúde cujo propósito foi orientar os profissionais da área quanto à avaliação, incorporação, 

difusão e remoção de tecnologias nos serviços, de modo a garantir a utilização daquelas mais 

apropriadas (BRASIL, 2011). O uso da tecnologia no cuidado facilita o trabalho, na medida 

em que agiliza, traz maior precisão e rapidez nas ações, propicia um maior tempo para a 

equipe se dedicar ao cuidado, de forma a melhorar a qualidade da assistência (SILVA et al., 

2011). 

Corroborando com o autor supracitado, Tyagi el al. (2013) ressaltam a importância 

da tecnologia para melhorar a qualidade dos serviços de saúde a fim de reduzir os danos ao 

paciente e favorecer a segurança no cuidado prestado, com melhora no desempenho dos 

profissionais que atuam nas instituições de saúde. No campo da segurança do paciente é 

possível citar algumas contribuições das TICs, tais como: o desenvolvimento do prontuário 

eletrônico, da prescrição eletrônica, da utilização de códigos de leitura por máquinas na 

identificação do paciente, da automatização da dispensação e do sistema de distribuição de 

medicamentos por dose unitária, do uso de sistemas “inteligentes” de bombas de infusão, dos 

sistemas de informação em saúde, da tecnologia móvel, dentre muitas outras (CASSIANI; 

GIMENEZ; MONZANI, 2009). 

É de fundamental importância que os profissionais de saúde sejam capazes de 

gerenciar o uso destas tecnologias, de modo a reforçar a qualidade da assistência, com apoio 

na realização dos cuidados em um ambiente clínico complexo, o que consequentemente 

favorece a construção de um serviço de alta confiabilidade, com redução de eventos adversos 

e maior propensão à segurança do paciente (ELGIN; BERGERO, 2015). 
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Estudo de revisão objetivou sumarizar as tecnologias voltadas para a segurança do 

paciente e utilizadas na assistência de enfermagem, destacando-se: o uso de dispositivo para 

controle de infusão intravenosa; tecnologia móvel no atendimento domiciliar de enfermagem 

voltada para a comunicação e para fins de diagnóstico; uso da tecnologia (equipamentos 

inovadores) nos cuidados obstétricos; uso de equipamentos de hemodiálise e promoção do 

bem-estar aos pacientes em diálise; uso de telefone e computadores para triagem de 

enfermagem à distância no âmbito da atenção básica; equipamentos técnicos, tais como 

ventiladores, bombas de infusão, monitores e diálise (GOMES et al, 2017).  

Costa et al. (2017), em seu estudo de revisão buscaram identificar na literatura as 

tecnologias existentes e seu uso na promoção da segurança do paciente no processo de 

medicação. Onze tecnologias foram identificadas, com prevalência das etapas de prescrição – 

4 (36,3%) e administração de medicamentos – 4 (36,3%), sendo as tecnologias mais 

abordadas: Radio Frequency Identification, Computerized Physician Order Entry e Bar-

Code-Assisted Medication Administration (COSTA et al., 2017). 

Revisão integrativa identificou as tecnologias utilizadas pelo enfermeiro para 

promoção da segurança do paciente no contexto hospitalar. As tecnologias duras identificadas 

foram: Implantação de registros eletrônicos de saúde; Bombas de infusão inteligentes; 

Sistemas de sensores de coleta de sinais vitais; Sistema de alerta; Sistemas computadorizados 

de entrada do paciente (CESTARI et al., 2017). 

No intuito de promover a segurança do paciente, destaca-se também a utilização do 

Processo de Enfermagem Informatizado (PEI), embasado na Classificação Internacional para 

as Práticas de Enfermagem (CIPE). Estudo híbrido, com o objetivo de estabelecer associações 

entre os dados e as informações que integram um PEI baseado na CIPE® versão 1.0, 

indicadores de segurança do paciente e indicadores de qualidade do cuidado 

desenvolveu cinco sistemas de alerta: potencial para pneumotórax iatrogênico, potencial para 

infecções secundárias ao cuidado prestado, potencial para deiscência de sutura no pós-

operatório de pacientes de cirurgia abdominal ou pélvica, potencial para perda de acesso 

vascular e potencial para extubação endotraqueal. Destacaram, portanto, o uso de sistemas de 

alerta para promoção da segurança do paciente e apoio a tomada de decisão clínica do 

enfermeiro em terapia intensiva. (BARRA; SASSO; BACCIN, 2014). 

Outra tecnologia em ênfase pelo seu avanço e resultados positivos para promoção da 

segurança do paciente é a tecnologia móvel. Para critérios de contextualização, o seu uso por 

profissionais de saúde foi identificado na década de 1980, por meio dos pagers. Na década de 

1990 essa comunicação ocorreu especialmente pelo uso de celulares e recentemente por meio 
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de smartphones, tabletes e Personal Digital Assistent (PDA) (MOSA; SHEETS, 2012). 

Historicamente, o primeiro dispositivo móvel que incorporou a comunicação e recursos de 

computação foi o Blackberry, lançado em 2002. Depois outros dispositivos chegaram ao 

mercado, em 2007 a Apple lançou o iPhone, posteriormente, os smartphones que executam o 

sistema operacional Android do Google foi introduzido em outubro de 2008 e em 2010 a 

Apple lançou o tablet iPad que devido a facilidade de uso, portabilidade e tela 

comparativamente grande, foi mais uma ferramenta transformadora da computação. (YOO, 

2013). 

Neste sentido, com a expansão e aprimoramento da tecnologia móvel, a saúde foi, 

sem dúvida, uma das áreas profundamente afetadas por essa transformação tecnológica que 

disponibiliza informações complexas, em tempo real, em meio a ambientes de trabalho 

dinâmicos (OZDALGA E; OZDALGA A; AHUJA, 2012; TEJANI; DRESSELHAUS; 

WEINGER, 2010).  

Atividades que antes necessitavam de um computador, hoje podem ser desenvolvidas 

em tablets e smartphones facilitando o trabalho dos profissionais de saúde. Esses 

equipamentos podem ser mantidos à mão, facilitando o acesso à informação em saúde 

(MOSA; YOO; SHEETS, 2012). Nos ambientes clínicos, os computadores que estão na 

cabeceira do leito servem apenas para monitoramento clínico e nesse contexto, os dispositivos 

móveis apresentam a disponibilidade de acesso a informações sem distanciar-se do paciente, 

contribuindo nesta forma para a promoção da segurança do mesmo (JOHANSSON; 

PETERSSON; SAVEMAN, 2013). 

O uso de tais dispositivos pela equipe de saúde tem transformado muitos aspectos da 

prática clínica. Estes tornaram-se comuns nos ambientes de cuidados em saúde levando a um 

rápido crescimento no desenvolvimento de apps, onde estão disponíveis para auxiliar os 

profissionais de saúde em sua prática assistencial, contribuindo para o gerenciamento de 

informações; registro de saúde; comunicações e consultoria; gestão e monitoramento de 

pacientes; tomada de decisão clínica; e educação e formação continuada (WALLACE; 

CLARK; WHITE, 2012; DIVALI; CAMOSS0-STEFINOVIC; BAKER, 2013; AUNGST, 

2013). 

Acredita-se que a utilização da tecnologia móvel pode contribuir com a obtenção de 

resultados desejáveis relacionados às práticas em saúde, propiciando a segurança do paciente 

e diminuição da ocorrência de eventos adversos. Peres e Marin (2013) ressaltam que a 

utilização dessas tecnologias tem o potencial de reduzir o número de falhas, erros e eventos 

adversos nos processos assistenciais, oferecer suporte a análise dos dados clínicos para 
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assistência e pesquisas em saúde, proporcionando a melhoria da qualidade dos serviços e a 

redução dos custos na saúde. 

Com esta seção, buscou-se trazer um pouco do impacto que as TICs estão gerando na 

área da saúde com dados e resultados favoráveis para a promoção da segurança do paciente e 

prevenção de incidentes. 

 

2.4 APLICATIVOS MÓVEIS EM SAÚDE: CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA
I
 

 

Camila Santos Pires Lima 

Sayonara de Fátima Faria Barbosa 

RESUMO 

 

Objetivo: identificar o desenvolvimento de aplicativos móveis na produção científica 

brasileira de dissertações e teses de enfermagem. Método: estudo bibliométrico, por meio de 

buscas no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior. Como critérios de inclusão foram adotados estudos a partir de 2007, 

brasileiros, disponíveis na íntegra, que abordassem o assunto proposto para esta pesquisa. A 

coleta de dados foi realizada em março e abril de 2018 por duas pesquisadoras, de forma 

independente. Resultados: a amostra final foi de 24 estudos, 19 dissertações de mestrado e 5 

teses de doutorado desenvolvidos no período de 2008 a 2017. Houve predominância de 

pesquisas em terapia intensiva, saúde do adulto e idoso e ainda sistematização da assistência 

de enfermagem e tecnologias educacionais em temas variados. Das produções, 16 (66,7%) 

tiveram foco assistencial, 6 (25%) com foco educacional e 2 (8,3%) com foco na gestão. 

Conclusão: foi possível identificar que a enfermagem brasileira está avançando 

cientificamente no campo da tecnologia móvel e apropriando-se desse recurso para produzir 

aplicativos que trazem resultados que fortalecem a prática assistencial, a educação e a gestão 

em saúde. 

Palavras-chave: Aplicativos Móveis. Tecnologia da Informação. Informática em 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A informática, nos últimos anos, tem apresentado um rápido crescimento e vem 

sendo utilizada pelas diversas e diferentes áreas de conhecimento. Um destaque importante da 

disseminação do uso da informática por enfermeiros foi a criação da Technology Informatics 

Guiding Education Reform (TIGER), em 2004, iniciativa formada por um grupo de líderes em 
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Informática em Enfermagem que busca possibilitar aos enfermeiros conhecimentos teóricos e 

práticos na informática, de forma a desenvolver a assistência baseada em evidências, utilizar 

ferramentas que subsidiem a tomada de decisão na clínica e registros eletrônicos em saúde, 

buscando garantir qualidade e segurança no cuidado ao paciente
 
(TIGER, 2006; WALKER, 

2010). 

Percebe-se que a forma de acesso à internet vem sendo modificada, à medida que 

computadores (desktops e notebooks) perderam espaço para suas versões móveis no formato 

de tablets e smartphones
 
(OLIVEIRA; ALENCAR, 2017). De acordo com resultados da 

última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), publicada em 2016, dentre os 

equipamentos utilizados para acessar a internet no domicílio, o mais usado foi o telefone 

móvel celular, presente em 46.735 mil domicílios do País. Em seguida, substancialmente 

abaixo, mas passando da metade dos domicílios em que havia acesso à Internet, estava o 

microcomputador
 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 

2016). 

Nesse contexto, é visível o aumento na produção de novas tecnologias para 

dispositivos móveis. Estes, que inicialmente realizavam apenas uma função principal de fazer 

ligações telefônicas e receber e enviar mensagens, atualmente ganharam novas utilidades 

conforme suas funções foram ampliadas com serviços que possibilitam a seus usuários assistir 

vídeos, ler livros eletrônicos, acessar mapas, navegar nas redes sociais, compartilhar 

informações, e muito mais
 
(OLIVEIRA; ALENCAR, 2017).   Tais dispositivos vêm se 

tornando cada vez mais populares, gerando o fenômeno conhecido como mobile computing 

(computação móvel), tendo como dispositivos amplamente utilizados: Personal Digital 

Assistants (PDA´s), tablets e smartphones
 
(COSTA; FILHO, 2013). 

As principais diferenças dos dispositivos móveis em relação aos mais tradicionais, 

como o computador, é o fato de os primeiros estarem todo o tempo acessíveis aos seus 

usuários, pois podem ser levados com facilidade para qualquer local e geralmente estão 

conectados a internet. A portabilidade fornece acesso a diversas informações, inclusive de 

saúde, como apoio ao diagnóstico e tratamento de doenças a qualquer momento e contexto
 

(CONSTANTINOU; CAMILLERI; KAPETANAKIS, 2010; STOYAN et al; 2015).  

Historicamente, o primeiro dispositivo móvel que incorporou a comunicação e 

recursos de computação foi o Blackberry, lançado em 2002. Depois outros dispositivos 

chegaram ao mercado, em 2007 a Apple lançou o iPhone, posteriormente, os smartphones que 

executam o sistema operacional Android do Google foi introduzido em outubro de 2008 e em 

2010 a Apple lançou o tablet iPad que devido a facilidade de uso, portabilidade e tela 
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comparativamente grande, foi mais uma ferramenta transformadora da computação
 
(YOO, 

2013). 

Com a crescente utilização de smartphones e acesso a tecnologias da informação e 

comunicação é visível o interesse e aumento do número de downloads nas plataformas para 

aplicativos (apps) de diversas áreas e assuntos. Isso se deve principalmente à facilidade com 

que esses apps podem ser acessados em suas respectivas lojas virtuais
 
(TIBES; DIAS; ZEM-

MASCARENHAS, 2014).  

Considerando a área de conhecimento da saúde, a partir de 2015, mais de 165.000 

apps móveis estavam disponíveis nas lojas de apps para iTunes e Android, e 34% dos usuários 

de celulares tinham pelo menos um aplicativo (app) de saúde em seu dispositivo móvel 

(SMITH, 2015; CHAN; TOROUS; HINTON; YELLOWLEES, 2015; BOULOS et al. 2014).
 

Os apps integram as chamadas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), 

compondo uma gama de ferramentas tecnológicas que podem ser instaladas nos dispositivos 

móveis, possuem funções específicas, e permitem o acesso e compartilhamento de uma série 

de informações
 
(OLIVEIRA; ALENCAR, 2017).   

Pesquisadores da saúde estão desenvolvendo, avaliando e utilizando apps para 

muitos propósitos, como, por exemplo, triagem, monitoramento e autogestão da depressão 

com resultados positivos para o tratamento da doença; melhoria na adesão ao tratamento por 

pacientes que se encontram em reabilitação contra o tabagismo; uso da tecnologia móvel para 

a recuperação do Acidente Vascular Cerebral (AVC) (BINDHIM; FREEMAN; TREVENA, 

2014; FREE et al. 2013; IM et al. 2013).  

Além disso, outro foco tem sido o desenvolvimento de apps para o 

autogerenciamento da saúde, onde pacientes usufruem dessa tecnologia em diversos 

tratamentos/intervenções
 

como, por exemplo, a identificação de 10 apps móveis 

desenvolvidos para o autogerenciamento do cuidado de pessoas com HIV positivo
 

(MARCANO BELISARIO; HUCKVALE; GREENFIELD; CAR; GUNN, 2013; 

MEHRAEEN, 2018); e ainda, a valorização da mHealth como ferramenta útil para melhorar 

os cuidados prestados pelos profissionais de saúde às mulheres com Diabetes Mellitus 

Gestacional
 
(GARNWEIDNER-HOLME et al. 2018). Os apps desenvolvidos para a área da 

saúde são utilizados para melhorar o acesso e o registro da informação, para comunicação, 

tratamento e monitoramento de pacientes, tomada de decisões, educação e treinamento em 

saúde, dentre outras abordagens
 
(VENTOLA, 2014). 

Estudo de revisão integrativa identificou pesquisas envolvendo tecnologia móvel 

aplicada à saúde que estão sendo desenvolvidas no Brasil
 

(TIBES; DIAS; ZEM-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garnweidner-Holme%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29759959
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MASCARENHAS, 2014). Na área da enfermagem, segundo achados do estudo, houve um 

número reduzido de publicações (apenas três pesquisas) relacionadas ao uso de dispositivos 

móveis na assistência ao paciente
 

(TIBES; DIAS; ZEM-MASCARENHAS, 2014). 

Considerando a enfermagem uma profissão que está presente durante 24 horas ao lado 

paciente, destaca-se a importância da experiência desses profissionais e a aplicação de seus 

conhecimentos teóricos e práticos no que tange a tecnologia móvel, com publicações e 

produtos que possam contribuir com a prática assistencial e o cuidado seguro ao paciente. 

Torna-se, então, importante conhecer o que esses pesquisadores estão produzindo 

nessa área, e o impacto das produções para a saúde. Sendo assim, este artigo objetivou 

identificar o desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde na produção científica 

brasileira de dissertações e teses de enfermagem. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo bibliométrico, o qual visa quantificar os trabalhos científicos e 

analisar sua produção, além de explorar e averiguar, nas fontes veiculadoras de trabalhos 

acadêmicos, o desenvolvimento cronológico, a produtividade de instituições e a disseminação 

de tais publicações
 
(LUNA et al. 2015; SALVADOR, 2016). Para guiar este estudo foi 

formulada a seguinte questão de pesquisa: Qual a produção científica da enfermagem 

brasileira acerca do desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde? Para responder à 

questão norteadora, realizou-se a busca bibliográfica no catálogo de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do 

seguinte endereço eletrônico: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/.   

Para a localização das publicações, utilizou-se as palavras-chave: “aplicativo AND 

enfermagem”, “dispositivo móvel AND enfermagem” e “aplicativos móveis AND 

enfermagem”, combinados entre si por operadores booleanos. Como critérios de inclusão 

foram adotados estudos (dissertações e teses) a partir de 2007, brasileiros, disponíveis na 

íntegra, que abordassem o assunto proposto para esta pesquisa, ou seja, o desenvolvimento de 

aplicativos móveis por enfermeiros brasileiros. Foi estipulado o período a partir de 2007 por 

ser o ano de criação dos smartphones.  

A coleta de dados foi realizada em março e abril/2018 por duas pesquisadoras, de 

forma independente, conforme o fluxograma da seleção dos estudos apresentado na figura 1. 

Primeiramente foi realizada uma busca minuciosa utilizando as palavras-chave já 

mencionadas (n=232). Após essa primeira busca, foram lidos os títulos e resumos dos estudos, 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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excluindo os que não atenderam aos critérios de inclusão (estudos que não abordaram o 

desenvolvimento de apps móveis em saúde) (n=187). Nesta fase também foram excluídos os 

estudos duplicados (n=21). Foram, portanto, selecionados 24 estudos de dissertações e teses 

para serem incluídos na análise final. 

 

Figura 1- Fluxograma de seleção dos estudos 

 
Fonte: Dados da pesquisa “Aplicativos móveis em saúde: caracterização da produção científica da enfermagem 

brasileira”, 2018. 

 

 

RESULTADOS 

 

O total da amostra foi de 24 estudos, dos quais 19 eram dissertações de mestrado e 5 

teses de doutorado. Foram encontrados estudos de 2008 a 2017, com maior predomínio de 

dissertações nos anos de 2009 e 2015 e de teses no ano de 2016, exemplificados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Percentual de dissertações e teses por ano. Florianópolis, SC, Brasil, 2018. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa “Aplicativos móveis em saúde: caracterização da produção científica da enfermagem 

brasileira”, 2018. 

 

 

Em relação à localização geográfica, observou-se a predominância de 10 (41,6%) 

estudos oriundos de programas de pós-graduação localizados na região Sudeste, e 9 (37,4%) 

na região Sul, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Número e frequência de produções acadêmicas por regiões e instituições. Florianópolis, SC, 

Brasil, 2018. 

Instituições de ensino superior Regiões 

Sudeste Sul Nordeste 

 n (%) n (%) n (%) 

Universidade de São Paulo 5 (21%)   

Universidade Estadual Paulista 1 (4,1%)   

Universidade Federal de São Carlos 2 (8,3%)   

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais 

1 (4,1%)   

Universidade Federal de Minas Gerais 1 (4,1%)   

Universidade Federal de Santa Catarina  8 (33,3%)  

Fundação Universidade de Passo Fundo  1 (4,1%)  

Universidade Federal do Ceará   1 (4,1%) 

Universidade Federal da Paraíba   2 (8,3%) 

Instituto de Ensino Superior do Piaui Ltda   1 (4,1%) 

Universidade Salvador   1 (4,1%) 

Total 10 (41,6%) 9 (37,4%) 5 (21%) 
Fonte: Dados da pesquisa “Aplicativos móveis em saúde: caracterização da produção científica da enfermagem 

brasileira”, 2018. 

 

 

No que tange as áreas de conhecimento, houve predominância de estudos em terapia 

intensiva, saúde do adulto e idoso e ainda temas como sistematização da assistência de 

enfermagem e tecnologias educacionais. Os títulos e autores das produções selecionadas 

encontram-se no Quadro 1, abaixo: 
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Quadro 1- Autoria e título das dissertações e teses 

Autores Título da produção 

Castro, 2008 Construção de um aplicativo com o nursing activities score: 

instrumento para gerenciamento da assistência de enfermagem na 

UTI. 

Barra, (2008) Processo de enfermagem informatizado em terapia intensiva em 

ambiente PDA (personal digital assistant) a partir da CIPE® versão 

1.0 

Alvarez, (2009) Objeto virtual de aprendizagem simulada em enfermagem para a 

avaliação da dor aguda em adultos 

Beppler, 2009 E-PEP: Um framework para prescrição e evolução de enfermagem 

para dispositivos móveis 

Jesus, 2009 Aplicações móveis à beira leito 

Vigolo, 2009 Desenvolvimento de uma plataforma wireless para prescrição 

médica e verificação de sinais vitais baseado em PDA 

Galvão, 2012 Aplicativo multimídia em plataforma móvel para o ensino da 

mensuração da pressão venosa central 

Tognoli, 2012 Medida indireta da pressão arterial: avaliação de programa de 

educação permanente oferecido em dispositivo móvel 

Nagliate, 2012 Desenvolvimento de educação permanente com tecnologia móvel: 

avaliação em um curso sobre higienização das mãos e uso de luvas 

Santos, 2013 Elaboração e desenvolvimento de aplicativo para dispositivos 

móveis para prevenção do pé diabético 

Madureira, 2013 Objeto de aprendizagem digital para ensino de ressuscitação 

cardiopulmonar 

Palmeiras, 2013 Uso de equipamentos assistivos em centro de terapia intensiva: 

comunicação alternativa entre a equipe de cuidados de saúde e 

paciente 

Grossi, 2014 Oncoaudit: desenvolvimento e avaliação de um aplicativo em 

ambiente web e móvel para auditores em saúde 

Alvarez, 2014 Tecnologia persuasiva na aprendizagem da avaliação da dor aguda 

em enfermagem 

Cherman, 2015 Aplicativo móvel para prevenção e classificação de úlceras por 

pressão 

Pereira, 2015 Estudo e desenvolvimento do protótipo de aplicativo móvel 

cateterismo intermitente limpo: guia de apoio para adultos 

Barros, 2015 Aplicativo móvel para aprendizagem da avaliação do nível de 

consciência em adultos (omac) 

Capote, 2015 Protótipo de aplicativo para dispositivo móvel para o 

acompanhamento das famílias pelo enfermeiro na Estratégia de 

Saúde da Família 

Rezende, 2015 Sistematização da assistência de enfermagem em unidade de terapia 

intensiva neonatal: desenvolvimento de um protótipo para utilização 

em dispositivo móvel 

Lima, 2016 Aplicativo em plataforma móvel para a sistematização da assistência 

de enfermagem a gestantes de risco habitual 

Naz, 2016 Savinglife®: an educational technology for basic and advanced 

cardiovascular life support in nursing 

Medeiros, 2016 Uso da tecnologia da informação móvel e sem fio para a 
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sistematização da assistência de enfermagem na área de obstetrícia 

Silva, 2016 Processo de comunicação para promoção do aleitamento materno 

exclusivo na concepção de profissionais da estratégia saúde da 

família 

Domingos, 2017 SEPSESCARE: aplicativo móvel para o cuidado de enfermagem à 

pacientes com sepse em unidade de terapia intensiva 
Fonte: Dados da pesquisa “Aplicativos móveis em saúde: caracterização da produção científica da enfermagem 

brasileira”, 2018. 

 

De modo a permitir a avaliação e discussão dos apps desenvolvidos, os estudos 

foram organizados em diferentes focos. Foi identificado um predomínio de estudos, 16 

(66,7%) com abordagem assistencial, seguido de 6 (25%) com foco educacional e 2 (8,3%) 

com foco na gestão. 

 

DISCUSSÃO 

 

A Enfermagem é uma área de conhecimento específico que se fortalece como 

ciência, tecnologia e inovação, evidenciando-se o aumento e a qualificação dos programas de 

pós-graduação stricto sensu em todo país
 
(CAPES, 2017). Assim como outras profissões, os 

enfermeiros estão se apropriando de recursos tecnológicos buscando, dentre outros caminhos, 

resultados positivos para o paciente, família e equipe de saúde visando o aperfeiçoamento da 

prática assistencial e segurança do paciente. 

Dentre esses recursos, destaca-se a mHealth (saúde móvel) que pode ser definida, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), como a oferta de serviços médicos e/ou de 

saúde pública que se valem do apoio tecnológico de dispositivos móveis, como telefones 

celulares, sensores e outros equipamentos diretamente conectados ao usuário
 
(WORLD 

HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2011). Possibilita obter informações sobre dados 

clínicos de modo confiável, disponíveis a qualquer tempo e lugar
 
(ROCHA et al. 2016) 

Algumas das potenciais aplicações desse tipo de tecnologia são: - suporte telefônico 

para cuidado em saúde; - serviços telefônicos gratuitos de emergência; - acompanhamento da 

adesão ao tratamento; - lembretes de compromissos; - ações de promoção da saúde; - 

educação em saúde; - telemedicina móvel; - atendimento de emergências; - vigilância e 

monitoramento epidemiológico; - monitoramento de pacientes; - disseminação de 

informações; - desenvolvimento de sistemas de apoio à tomada de decisão; e - novas formas 

de armazenamento de dados clínicos
 
(WHO, 2011). Esta tecnologia se mostra promissora, 
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uma vez que possibilita realizar um acompanhamento rigoroso de forma que o próprio sujeito 

é persuadido a gerenciar seu cuidado
 
(JENKINS et al. 2016). 

Com a utilização da mHealth, os profissionais de saúde, atualmente, fazem uso de 

diversos apps em seu trabalho diário, para fins de busca de informações, aprimoramento de 

conhecimentos, para assistência, gestão, além do foco educativo. A saúde móvel tem um 

impacto positivo no atendimento ao paciente e causa melhoria na tomada de decisões, redução 

de erros médicos e melhor comunicação entre a equipe de saúde
 

(SHEIKHTAHERI; 

KERMANI, 2018). 

O presente artigo identificou dentro dos programas de pós-graduação em 

enfermagem do Brasil o desenvolvimento de apps móveis em saúde em dissertações e teses e 

foi possível observar um crescente avanço nas produções ao longo dos anos, com predomínio 

dessa temática nas dissertações de mestrado. A explicação para esse fato encontra argumento 

pelos cursos de mestrado se apresentarem em maior número e pela sua implantação ter 

antecedido cronologicamente à implantação dos cursos de doutorado
 
(SCOCHI; MUNARI; 

GELBCKE; ERDMANN; GUTIÉRREZ; RODRIGUES, 2013). 

As regiões com maior número de pesquisas foram a Sul e Sudeste, regiões estas onde 

se encontram localizados muitos dos cursos de pós-graduação em enfermagem stricto sensu. 

Segundo os dados mais atualizados da CAPES quanto à distribuição dos cursos de 

enfermagem, 42,9% (18 doutorados, 21 mestrados acadêmicos e 09 profissionais) destes 

localizam-se no Sudeste e 21,4% (08 doutorados, 09 mestrados acadêmicos e 07 

profissionais) no Sul.  No Nordeste são 25,9% (09 doutorados, 14 mestrados acadêmicos e 06 

profissionais) no Centro-Oeste 8,0% (03 doutorados, 05 mestrados acadêmicos e 01 

profissional) e 1,8% (02 mestrados acadêmicos) no Norte
 
(CAPES, 2017). A predominância 

das regiões Sudeste e Sul pode ocorrer também pelo pioneirismo na oferta de cursos strictu 

sensu
 
(SCOCHI; MUNARI; GELBCKE; ERDMANN; GUTIÉRREZ; RODRIGUES, 2013). 

Cabe destacar a elevada concentração regional do sistema brasileiro de Ciência, Tecnologia e 

Inovação nessas duas regiões
 
(CAVALCANTE, 2011). 

Quanto às instituições em que os cursos estão vinculados, a maioria dos trabalhos 

foram da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade de São Paulo 

(USP). A UFSC conta com o LAPETEC/GIATE – Laboratório de Produção Tecnológica em 

Saúde e Grupo de Pesquisa Clínica Tecnologias e Informática em Saúde e Enfermagem que 

está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem dessa mesma instituição. Este 

laboratório de pesquisa tem como um de seus objetivos principais o desenvolvimento de apps 

em saúde e educação, como exemplo: apps para aprendizagem da avaliação do nível de 
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consciência e para aprendizagem da avaliação da dor aguda em enfermagem 

(LAPETEC/GIATE, 2018). 

Na USP existem alguns grupos envolvidos com linhas de pesquisas tecnológicas, 

como o Grupo de Estudos e Pesquisas de Tecnologia da Informação nos Processos de 

Trabalho em Enfermagem (GEPETE), o qual visa produzir e socializar o conhecimento na 

área de tecnologia da informação e comunicação na saúde e enfermagem, articular a 

integração com grupos de pesquisas desta área e propiciar a participação de alunos
 
(USP, 

2018). Destaca-se também o Grupo de Pesquisa em Enfermagem no Cuidado à Criança e ao 

Adolescente (GPECCA) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP (EERP/USP) 

com o objetivo de desenvolver conhecimentos e tecnologias para o cuidado de enfermagem ao 

recém-nascido, à criança e ao adolescente e suas famílias
 

(USP, 2018). Este grupo 

desenvolveu a ferramenta e-Baby que apresenta o ambiente de uma incubadora virtual em que 

o usuário realiza a avaliação clínica da oxigenação no bebê pré-termo
 
(FONSECA et al. 

2015). 

Além desse grupo de pesquisa, faz parte da EERP/USP o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Comunicação no Processo em Enfermagem (GEPECOPEN). Este realiza 

inovações da tecnologia da comunicação nos setores de ensino, pesquisa e assistência, 

informatização de processos e registros e exploração da enfermagem virtual e tecnologia 

avançada de comunicação, fomentando a dinamização da pesquisa e a interface 

pesquisa/ensino/educação continuada, presencialmente e a distância
 
(USP, 2018). 

Na identificação de outras iniciativas no Brasil, o estudo apresentou limitações 

quanto à escolha das palavras-chave/descritores, ficando restrito ao desenvolvimento de apps 

móveis e não captando eventualmente algumas tecnologias educacionais digitais acessíveis 

por dispositivos móveis, não aparecendo na busca e seleção dos estudos. A partir disto, em 

outro momento, a busca pode ser ampliada com inclusão de descritores encontrados nas 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, tais como mhealth e tecnologias educacionais. 

Os apps desenvolvidos nas dissertações de mestrado e teses de doutorado foram 

agrupados de acordo com o foco abordado, classificados em: Aplicativos com foco 

assistencial; Aplicativos com foco educacional; Aplicativos com foco em gestão. 

 

Aplicativos com foco assistencial 

 

Em relação aos apps com foco assistencial, foram identificados 16 (66,7%) que 

abarcavam a temática tecnologia móvel para auxílio na prática de diversos profissionais de 
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saúde. Com conteúdos voltados para lesão por pressão, sepse, prevenção do pé diabético, 

aleitamento materno, sistematização da assistência em enfermagem e prescrição médica. A 

computação móvel emerge como uma tecnologia inovadora para a assistência de enfermagem, 

por meio de sua aplicação via dispositivo móvel e sua utilização pode, sem dúvida, auxiliar 

consideravelmente o dia a dia dos profissionais de saúde
 
(PALOMARES; MARQUES, 2010). 

Estudos de revisão, no Brasil e fora do país, que tiveram como objetivo identificar as 

pesquisas envolvendo tecnologia móvel aplicada à saúde, também trouxeram como resultado 

o predomínio de apps voltados para o apoio ao profissional o que veio a corroborar os 

achados da presente pesquisa (TIBES; DIAS; ZEM-MASCARENHAS, 2014; MOSA; YOO; 

SHEETS, 2012). Destaca-se como positivo a integração de habilidades tecnológicas à prática 

clínica de enfermeiros, e também aos pacientes, apontando um impacto significativo sobre os 

resultados de saúde
 
(BEMBRIDGE; LEVETT-JONES; JEONG, 2010). 

Aos poucos os profissionais se aproximam das TICs, sendo que estas tecnologias 

contribuem com a elaboração de diagnósticos fidedignos e orientações/condutas terapêuticas 

qualificadas destinadas aos pacientes/ usuários (GUIMARÃES; GODOY, 2012; BARRA; 

PAIM; SASSO; COLLA, 2017; MATSUDA; ÉVORA; HIGARASHI; GABRIEL; INOUE, 

2015). Além disso, permitem o acesso em tempo real e/ou remoto às informações e contribui 

para a solução de problemas e atendimento de necessidades de saúde em diferentes áreas 

geográficas
 
(GUIMARÃES; GODOY, 2012). O uso da tecnologia no cuidado facilita o 

trabalho, na medida em que agiliza, traz maior precisão e rapidez nas ações, propicia um 

maior tempo para a equipe se dedicar ao cuidado, de forma a melhorar a qualidade da 

assistência
 
(SILVA; REIS; MIASSO; SANTOS; CASSIANI, 2011). Ao utilizar um aplicativo 

(app), por meio de um dispositivo móvel, o profissional pode ter acesso à 

informação/conhecimento e realizar um registro em qualquer lugar, como na beira do leito do 

paciente, por exemplo. 

 

Aplicativos com foco educacional 

 

O uso de objetos educacionais digitais tem aumentado no ensino da enfermagem, 

nesta pesquisa foram encontrados 6 (25%) apps com este propósito
 
(BAUMGART, 2011). 

Com temáticas voltadas para a mensuração da pressão venosa central; suporte básico e 

avançado de vida; ensino de ressuscitação cardiopulmonar; medida indireta da pressão 

arterial; dor aguda; higienização das mãos e uso de luvas.  
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Acredita-se que os apps são benéficos ao aprendizado por suportarem ambiente de 

aprendizagem em ritmo individual, podendo ser acessado em qualquer lugar e a qualquer 

momento
 

(JUMAAT; TASIR, 2013). O ensino e a informatização precisam caminhar 

próximos para permitir o estudo extraclasse e preparar o estudante para a realidade que irá 

encontrar no campo de prática, quando conhecimento e habilidades são necessários para lidar 

com situações análogas à realidade
 
(COGO; PEDRO; SILVA; ALVES; VALLI, 2013). 

Nesta perspectiva, alguns estudos apontam apps utilizados para o ensino, como o 

realizado no Irã que investigou o uso de tecnologias móveis por estudantes de medicina e 

enfermagem (SHEIKHTAHERI; KERMANI, 2018). Os apps mais utilizados entre os 

estudantes de medicina foram dicionário médico, aplicativos de medicamentos, calculadoras 

médicas e atlas anatômico e entre os estudantes de enfermagem foram dicionário médico, 

atlas anatômico e guias de cuidados de enfermagem
 
(SHEIKHTAHERI; KERMANI, 2018).  

Além disso, o estudo trouxe como tendências futuras o uso de sistemas de apoio à tomada de 

decisão, monitoramento remoto, diagnóstico remoto, documentação de registros de pacientes, 

diretrizes de diagnóstico e testes de laboratório
 
(SHEIKHTAHERI; KERMANI, 2018). 

Um ensaio clínico randomizado teve como objetivo avaliar o efeito de um aplicativo 

móvel interativo de habilidades de enfermagem para estudantes de enfermagem. A aplicação 

móvel centrada no aluno, com conteúdos sistemáticos, mostrou ser um método eficaz para os 

estudantes experimentarem habilidades práticas de enfermagem
 
(KIM; SUH, 2018). 

Nesse sentido, os aplicativos multimídia constituem-se em ferramentas de apoio 

pedagógico para a construção e a aplicação de conhecimentos e permitem propiciar um 

ambiente em que o estudante exerça ciclos de reflexão e de ação
 
(GALVÃO; PUSCHEL, 

2012). 

 

Aplicativos com foco em gestão 

 

Na área de gestão foram localizadas 02 (8,3%) produções, sendo uma delas a 

construção de um aplicativo com o Nursing Activities Score e a outra foi o desenvolvimento 

de um aplicativo para auditores em saúde. Muitas das pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

tecnologia móvel focam em sua aplicabilidade para a prática assistencial o que também vem a 

contribuir com o processo de gestão, favorecendo a comunicação entre os profissionais, a 

obtenção de dados/registros e a tomada de decisão, por exemplo. 

Estudo realizado em uma enfermaria cirúrgica e uma enfermaria médica nos 

hospitais universitários de Genebra avaliou a aceitação de um app móvel para apoiar o fluxo 
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de trabalho de enfermeiros. O app forneceu uma visão integrada de todas as tarefas diárias 

que precisam ser realizadas pelos enfermeiros durante seus turnos. Os questionários de 

aceitação da tecnologia revelaram uma alta usabilidade do app pelos enfermeiros
 
(EHRLER; 

DUCLOUX; WU; LOVIS; BLONDON, 2018). Nesse sentido, os apps podem trazer 

contribuições para a melhoria e o aperfeiçoamento do processo gerencial em saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por este estudo, foi possível identificar os avanços das produções científicas no campo 

da tecnologia móvel e apresentar o que a enfermagem brasileira vem desenvolvendo nessa 

área de mhealth, nos cursos stricto sensu.  

Enfermeiros reconhecem a importância de melhorar sua prática profissional e 

encontram caminhos para isso com a utilização da tecnologia móvel como aliada ao trabalho. 

Identificou-se diversos aplicativos que trazem resultados positivos para a assistência de 

enfermagem, para o apoio educacional e gerencial. No entanto, ainda precisa-se avançar mais 

nessa área que já mostrou trazer contribuições para uma prática assistencial segura, bem como 

para o acesso à informação e conhecimento de modo remoto, o que vem a favorecer o 

diagnóstico e tratamento de doenças, bem como o cuidado e acompanhamento dos pacientes, 

sendo potencialmente relevante para o estímulo ao autocuidado. Ressalta-se que o número de 

pesquisas encontradas ainda é escasso se comparado com pesquisas internacionais. 
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2.5 MÉTODOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES/APLICATIVOS 

MÓVEIS EM SAÚDE 

 

Existem, atualmente, diversos métodos para desenvolvimento de softwares, muitos 

destes baseados em conceitos da Engenharia de Software. Tais métodos visam organizar e 

planejar as etapas para a construção dessas ferramentas tecnológicas, onde também são 

utilizados para aplicações móveis. Nesta seção foram selecionadas algumas metodologias, as 

quais serão apresentadas na sequência.  

Destaca-se, o estudo de revisão, realizado por Barra, Paim, Sasso e Colla (2018), que 

trouxe metodologias utilizadas para o desenvolvimento de apps móveis em saúde, onde os 

principais métodos descritos nos artigos foram: design instrucional sistemático, design 

instrucional contextualizado, design centrado no usuário e ciclo de vida de desenvolvimento 

de sistemas. 

O Design Instrucional Sistemático elaborado por Walter Dick e Lou M. Carey em 

1978, possui uma abordagem de sistemas objetivando uma instrução efetiva para apoiar o 
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processo de ensino-aprendizagem de forma bem-sucedida. Contempla as etapas análise, 

design/desenvolvimento, implementação e avaliação (DICK, 2012; DICK; CAREY; CAREY, 

2006).  

O método Design Instrucional Contextualizado (DIC) adota as mesmas etapas do 

Design Instrucional Sistemático, entretanto, a etapa implementação acontece simultaneamente 

com as etapas de análise/concepção, agregando novos estágios e adicionando maior 

detalhamento à ferramenta tecnológica (FILATRO, 2008; FILATRO; PICONEZ, 2004; 

CERVELIN, 2013).  

O Design Centrado no Usuário (DCU) possui uma abordagem amplificada 

caracterizada por uma filosofia e etapas que descrevem os processos de um projeto, centrado 

na criação e envolvimento dos usuários na concepção de sistemas informatizados (ABRAS; 

MALONEY-KRICHMAR; PREECE, 2004). Vários mecanismos apoiam o DCU, entre eles: 

testes de usabilidade, engenharia de usabilidade de sistemas, avaliação heurística e avaliações 

rápidas/ testes piloto. As avaliações rápidas (testes piloto) são consideradas importantes para 

que os usuários possam dar seu feedback desde o início do projeto, bem como, promover a 

aproximação dos mesmos com os desenvolvedores/pesquisadores e a ferramenta tecnológica 

em si (ABRAS; MALONEY-KRICHMAR; PREECE, 2004). 

A metodologia de Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Sistemas (CVDS) possui 

três formas de abordagem para o desenvolvimento de sistemas: a) ciclo de vida clássico ou 

modelo cascata, b) ciclo de vida da prototipação, c) ciclo de vida espiral. 

 

a) Ciclo de vida clássico ou modelo cascata: sugere uma abordagem sequencial e 

sistemática para o desenvolvimento de software, começando com o levantamento de 

necessidades por parte do cliente, avançando pelas fases de planejamento, modelagem, 

construção, emprego e culminando no suporte contínuo do software concluído. O 

modelo cascata é o paradigma mais antigo da engenharia de software 

(SOMMERVILLE, 2011; PRESMMAN, 2011).  

 

 

Figura 4- Modelo cascata 

 
Fonte: Pressmman, 2011. 
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b) Ciclo de vida da prototipação: As etapas incluem: comunicação, projeto rápido, 

modelagem do projeto rápido, construção de um protótipo e emprego. Inicia com a 

comunicação para definir os objetivos gerais do software, identificar quais requisitos 

já são conhecidos e esquematizar quais áreas necessitam, obrigatoriamente, de uma 

definição mais ampla. O protótipo atua como um mecanismo para identificar os 

requisitos do software. O projeto rápido leva à construção de um protótipo que servirá 

para aprimorar os requisitos. A modelagem e a construção do protótipo são rápidas. A 

última etapa é a entrega do protótipo (SOMMERVILLE, 2011; PRESMMAN, 2011). 

 

Figura 5- Ciclo de vida da prototipação 

 
Fonte: Pressmman, 2011. 

 

 

c) Ciclo de vida espiral: O modelo espiral é um modelo de processo de software 

evolucionário que copla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos 

sistemáticos e controlados do modelo cascata. Possui duas características principais, a 

primeira consiste em uma abordagem cíclica voltada para ampliar, incrementalmente, 

o grau de definição e a implementação de um sistema, enquanto diminui o grau de 

risco do mesmo. A segunda característica consiste em uma série de pontos âncora de 

controle para assegurar o comprometimento de interessados quanto à busca de 

soluções de sistema que sejam mutualmente satisfatórias e praticáveis. Usando-se o 

modelo espiral, o software será desenvolvido em uma série de versões evolucionárias. 

Nas primeiras iterações, a versão pode consistir em um modelo ou um protótipo. Já 

nas iterações posteriores, são produzidas versões cada vez mais completas do sistema 
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que passa pelo processo de engenharia. As etapas incluem: comunicação, 

planejamento, modelagem, construção e emprego/implantação (SOMMERVILLE, 

2011; PRESSMAN, 2011). 

 

Figura 6- Ciclo de vida espiral 

 
Fonte: Pressman, 2011. 

 

McHugh, McCaffery e Coady (2014), realizaram um estudo na Irlanda, onde 

apresentaram a implantação de métodos ágeis para o desenvolvimento de software para 

dispositivos médicos integrados com o CVDS. Os resultados mostraram custo econômico e 

redução no trabalho desempenhado quando os usuários solicitaram alteração dos requisitos do 

software (MCHUGH; MCCAFFERY; COADY, 2014). Os métodos ágeis têm como 

características o foco no código ao invés de no projeto, a abordagem iterativa de 

desenvolvimento de software, e, são planejados para entregar rapidamente o software em 

funcionamento e evolui-lo rapidamente para alcançar os requisitos em constante mudança 

(SOMMERVILLE, 2011). 

A Extreme Programming (XP) é o processo ágil mais amplamente utilizado. 

Organizada em quatro atividades metodológicas, planejamento, projeto, codificação e testes, a 

XP sugere um número de técnicas poderosas e inovadoras que possibilitam a uma equipe ágil 

criar versões de software frequentemente, propiciando recursos e funcionalidade estabelecidos 

anteriormente, e, então, priorizando os envolvidos (PRESSMAN, 2011).  

O estudo de Chatzipavlou, Christoforidou e Vlachopoulou (2016) trouxe um 

guideline de recomendações para desenvolvimento de apps móveis em saúde, enfatizando 

quatro pilares envolvendo os desenvolvedores, a saber: 
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(I) Quadro de regulação: mencionam as principais instruções legais para os apps 

móveis em saúde. Os desenvolvedores devem levar em consideração as leis e regulamentos 

aplicados no setor médico no processo de produção de um novo app. 

(II) Mercado: buscar a interação de todas as entidades (usuários, pacientes, 

profissionais médicos, etc.) com os desenvolvedores. 

(III) Concessão e questões técnicas: esta subdivisão centra-se na questão principal 

dos programadores, que é a área tecnológica. 

(IV) Sociedade: o último pilar cobre alguns assuntos éticos e sociais relacionados a 

apps de saúde móvel. 

Ao pesquisar sobre os métodos para desenvolvimento de softwares/aplicativos 

móveis, foi localizada a International Electrotechnical Commission – IEC (Comissão 

Eletrotécnica Internacional), organização mundial de padronização. O objetivo da IEC é 

promover cooperação internacional em todas as questões relativas à normalização nos campos 

elétrico e eletrônico, colaborando estreitamente com a International Organization for 

Standardization – ISO (Organização Internacional de Normalização). 

A Norma IEC 62304 traz os requisitos do ciclo de vida do software para dispositivos 

médicos, desde a definição de seus requisitos até a fabricação do software. É focada em 

processos de desenvolvimento e manutenção de software para dispositivos, mas não 

especifica as metodologias, artefatos ou modelos de ciclo de vida em si. A estrutura envolve: 

processo (conjunto inter-relacionados de atividades que transformam entradas em saídas), 

atividades (conjunto de tarefas inter-relacionadas ou interativas), tarefas (trabalho que precisa 

ser feito e resulta em uma entrega) (IEC, 2015).  

Nesta seção, foi apresentada uma revisão geral sobre as principais metodologias que 

vêm sendo utilizadas para o desenvolvimento de apps móveis em saúde, as quais visam 

garantir maior qualidade ao produto final e satisfação do cliente/usuário. 

 

2.6 AVALIAÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS EM SAÚDE 

 

As tecnologias emergentes mostram um grande potencial no campo do atendimento 

ao paciente. Uma dessas tecnologias são os apps móveis em saúde que explodiram em número 

e variedade nos últimos anos, e oferecem grande promessa na capacidade de coletar e 

monitorar dados de saúde do paciente (PHILPOTT; GUERGACHI; KESHAVJEE, 2017). No 

entanto muitas destas aplicações são de baixa qualidade, com conteúdos inadequados, além de 
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serem construídos com funcionalidades complexas e objetivos confusos que podem não 

ajudar o objetivo final de um usuário (ALNSOUR; HAZARIKA; KHUNTIA, 2017). 

Para modificar essa realidade é preciso investir na avaliação dessas ferramentas 

tecnológicas o que virá a refletir em maior qualidade no conteúdo e nas funções dos apps, 

bem como satisfação positiva do usuário que está utilizando. Jake-Schoffman et al. (2017), 

descreveram em seu artigo, métodos que podem ser usados para avaliar sistematicamente os 

apps, dentre eles: a análise de conteúdo, teste de usabilidade e de eficácia (JAKE-

SCHOFFMANN et al., 2017). 

Outros pesquisadores resumiram em seu estudo sete estratégias para avaliar e 

selecionar apps relacionados à saúde, sendo estas: (1) Revisar a literatura científica, (2) 

Pesquisar repositórios de apps, (3) Pesquisar nas lojas de apps, (4) Revisar as descrições, 

classificações de usuários e comentários dos app, (5) Conduzir uma consulta de mídia social 

dentro de redes de pacientes e profissionais, (6) Realizar teste piloto dos apps e (7) Ver 

feedback dos pacientes que utilizaram o app (BOUDREAUX; WARING; HAYES; 

SADASIVAM; MULLEN; PAGOTO, 2014).  

A International Organization for Standardization (ISO) é líder no desenvolvimento 

de padrões para a indústria e diretrizes baseadas em evidências para o desenvolvimento de 

uma gama de serviços e produtos, incluindo tecnologias. Moumane, Idri e Abran (2016) 

utilizaram as normas da ISO 9241 e 25062 para avaliação de usabilidade de aplicações 

móveis. Para a norma ISO 9241-11, a usabilidade é considerada como sendo a “medida na 

qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos 

com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso” (ABNT, 2011, p.3). 

Explica como identificar a informação necessária a ser considerada na especificação ou 

avaliação de usabilidade de um dispositivo de interação visual em termos de medidas de 

desempenho e satisfação do usuário.  

A Norma ISO 25062 destina-se à elaboração de relatório das medidas obtidas em um 

teste de usabilidade, conforme definidas na ISO 9241-11: eficácia, eficiência e satisfação em 

um contexto de uso específico. Onde eficácia refere-se a acurácia e completitude com as quais 

usuários alcançam objetivos especificados; eficiência são os recursos gastos em relação à 

acurácia e à completitude para que os usuários atinjam seus objetivos; satisfação é a ausência 

de desconforto e atitudes positivas para com o uso do produto e; contexto de uso são os 

usuários, as tarefas, os equipamentos (hardware, software e materiais) e os ambientes físico e 

social nos quais o produto é utilizado (ISO, 2006).  
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Para avaliação da satisfação dos usuários foi identificada a escala System Usability 

Scale (SUS), desenvolvida em 1986, por John Brooke, no laboratório da Digital Equipment 

Corporation, no Reino Unido. É um questionário composto por 10 itens, com 5 opções de 

respostas (LEWIS;SAURO, 2009). Sendo um dos mais aceitos instrumentos pela 

confiabilidade e validade (BANGOR; KORTUM; MILLER, 2008; HEALTHCARE 

INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS SOCIETY – HIMSS, 2012).  

O respondente do questionário SUS assinala sua resposta numa escala Likert que 

varia de “Discordo totalmente” a “Concordo totalmente”.  O resultado da SUS é a soma da 

contribuição individual de cada item. Para os itens ímpares deve-se subtrair 1 à resposta do 

usuário, ao passo que para os itens pares o score é 5 menos a resposta do usuário. Depois de 

obter o score de cada item, somam-se os scores e multiplica-se o resultado por 2,5. Desta 

forma, o resultado obtido será um índice de satisfação do utilizador que varia de 0 a 100 

(BROOKE, 1986). O instrumento original foi construído em língua inglesa, sendo traduzido 

para a língua portuguesa, na pesquisa de Tenório et al. (2011, p. 3). 

Estudo de revisão de Skiba (2017) identificou critérios e instrumentos que possam 

ser usados para avaliar apps móveis. Uma das primeiras ferramentas foi desenvolvida pela 

HealthCare Information Management Systems Society (HIMSS) com o  objetivo de fornecer 

suporte para os profissionais de saúde ou membros da equipe na seleção de ferramentas de 

apps móveis apropriados para eles próprios, bem como para pacientes. O documento fornece 

orientação para a seleção e processo de avaliação. As variáveis de usabilidade incluem 

simplicidade, naturalidade, consistência, feedback, uso eficaz da linguagem, interações 

eficientes, apresentação efetiva de informações, preservação de contexto e minimização da 

sobrecarga cognitiva (HIMSS, 2012). 

O estudo de Skiba (2017) identificou também o The Health IT Usability Evaluation 

Model (Health-ITUEM), desenvolvido em 2013 e construído utilizando o documento ISO 

9241-11 e princípios de especialistas como Nielsen, Shneiderman e Norman. Os conceitos 

incluem: prevenção, integralidade, memorabilidade, necessidades de informação, 

flexibilidade, aprendizagem, velocidade de desempenho, competência e outros resultados 

(BROWN; YEN; ROJAS; SCHNALL, 2013). Outra pesquisa encontrada no estudo de revisão 

foi a de Chan, Torous, Hinton e Yellowlees (2015) que desenvolveram uma estrutura para 

pacientes e consumidores para avaliar apps móveis e dispositivos portáteis. Sua estrutura 

inclui três dimensões de critérios de avaliação: utilidade, usabilidade e integração e 

infraestrutura (CHAN; TOROUS; HINTON; YELLOWLEES, 2015). 

https://www.himss.org/
https://www.himss.org/
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Shiba (2017) cita ainda a escala denominada de Mobile App Rating Escala (MARS), 

desenvolvida para avaliação de apps para dispositivos móveis, onde consiste em cinco 

categorias amplas de critérios, incluindo quatro escalas objetivas de qualidade: engajamento, 

funcionalidade, estética e qualidade da informação; e uma escala de qualidade subjetiva 

(STOYANOV et al. 2015). Projetou-se que mais pesquisas deveriam ser conduzidas para 

adaptar esta ferramenta aos consumidores e profissionais de saúde. No geral, a MARS 

demonstrou validade e confiabilidade (STOYANOV et al. 2015). 

Artigo de Alnsour, Hazarika, Khuntia (2017), trouxe os conceitos de avaliação, 

funcionalidades, recurso e eficácia para a avaliação de app móveis em saúde. Consideraram 

importante a avaliação semanal média do app na App Store e quatro principais 

funcionalidades instrutivas dos apps, sendo: exibição de informações, fornecimento de 

instruções, pesquisa e exploração de funções e fornecimento de educação. Os autores 

conceituaram “recurso” como a capacidade do app de atrair, envolver e aproveitar os usuários 

de uma forma que estimulará um relacionamento entre o usuário e o app; “eficácia para a 

saúde” como o impacto positivo sentido ou percebido pelo usuário pelo uso de uma aplicação 

(ALNSOUR; HAZARIKA; KHUNTIA, 2017). 

Um estudo de revisão sistemática mostrou que um dos métodos de avaliação de 

usabilidade mais utilizado é a avaliação heurística (MARTINS; QUEIRÓS; ROCHA; 

SANTOS, 2013). Dentre elas, podem-se citar as heurísticas de Nielsen, um método simples e 

de baixo custo, capaz de encontrar vários problemas de usabilidade com um número reduzido 

de avaliadores, em um curto período de tempo, que possuem alta fidedignidade nos 

resultados, além de possibilitar que sejam fornecidas sugestões para a melhoria da interface 

(CHOI; BAKKEN, 2010; DAVIDS; CHIKTE; HALPERIN, 2013; ALSUMAIT; AL-

OSAIMI, 2010; WEEGEN; VERWEY; TANGE; SPREEUWENBERG; WITTE, 2014; 

NABOVATI; VAKILI-ARKI; ESLAMI; KHAJOUEI, 2014).  

A avaliação heurística deve ser executada por um conjunto reduzido de avaliadores 

que pode variar entre três e cinco pessoas. Uma quantidade inferior a três é insuficiente para 

obter resultados fidedignos e superior a cinco é desnecessária, pois as avaliações dos 

problemas de usabilidade encontradas se tornam recorrentes (MARTINS; QUEIRÓS; 

ROCHA; SANTOS, 2013). 

Grossi, Pisa e Marin (2014) desenvolveram em seu estudo um app de consulta de 

medicamentos quimioterápicos e avaliaram a satisfação do usuário e usabilidade. Na 

avaliação de usabilidade com profissionais de informática em saúde, utilizaram as dez 

heurísticas de Nielsen, sendo estas: (1) visibilidade do status do sistema, (2) compatibilidade 
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entre o sistema e o mundo real, (3) controle e liberdade para o usuário, (4) consistência e 

padrões, (5) prevenção de erros, (6) reconhecimento em lugar de lembrança, (7) flexibilidade 

e eficiência de uso, (8) estética e design minimalista, (9) auxilia os usuários a reconhecer, 

diagnosticar e recuperar erros, (10) ajuda e documentação. Para avaliação de satisfação dos 

usuários feita pelos enfermeiros auditores, foi aplicado o questionário SUS (GROSSI; PISA; 

MARIN, 2014). 

Inicialmente o app foi apresentado aos profissionais e posteriormente, o avaliador 

inspecionou o app, utilizando as heurísticas como guia, para identificar possíveis problemas. 

Foi classificada a severidade do problema através de uma escala de 0 a 4, onde 0= sem 

importância (não afeta a operação da interface); 1=cosmético (não há necessidade imediata de 

solução); 2=simples (problema de baixa prioridade -pode ser reparado); 3=grave (problema de 

alta prioridade - deve ser reparado) e 4=catastrófico (muito grave, deve ser reparado de 

qualquer forma). Os três profissionais de informática em saúde convidados para avaliação de 

usabilidade fizeram a avaliação do ambiente web e móvel e identificaram 14 problemas na 

heurística de Nielsen para o aplicativo no tablet, apenas dois caracterizados como 

catastrófico. A avaliação com o questionário SUS mostrou que o valor SUS foi em média de 

90 ± 5 para o app no tablet. Os enfermeiros consideraram o app tablet fácil de ser utilizado, 

útil, inovador, completo e com informações importantes para auditar contas de medicamentos 

antineoplásicos.  (GROSSI; PISA; MARIN, 2014). 

Artigo de Carvalho, Évora e Zem-Mascarenhas (2016) também cita as dez 

Heurísticas de Nielsen para a avaliação de usabilidade de um protótipo. A avaliação foi 

realizada por profissionais da área da informática, cada avaliador inspecionou, pelo menos, 

duas vezes o protótipo. A avaliação resultou em oito heurísticas violadas e 31 problemas de 

usabilidade nas 32 telas do protótipo. Os resultados mostraram que “Correspondência entre a 

interface do sistema e o mundo real” e “Controle e liberdade do usuário” foram as heurísticas 

mais violadas com 7 (22,58%) problemas de usabilidade identificados em cada um, seguido 

por “Visibilidade do estado do sistema” e “Consistência e padrão” totalizando 5 (16,13%) 

(CARVALHO; ÉVORA; ZEM-MASCARENHAS, 2016). 

Foi possível mostrar, nesta seção, algumas possibilidades metodológicas para o 

desenvolvimento de apps móveis em saúde e instrumentos para a avaliação da usabilidade do 

produto final. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada utilizando três tipos de estudos. O primeiro foi considerado 

de produção tecnológica uma vez que estava focado no desenvolvido de um novo 

instrumento, o qual foi um app móvel em saúde. 

O segundo estudo, foi de validação de conteúdo, por método Delphi. A validade de 

conteúdo é definida como a determinação da representatividade de itens que expressam um 

conteúdo, baseada no julgamento de especialistas em uma área específica (RUBIO et al., 

2003). É um processo de julgamento que apresenta duas fases, a primeira constitui o 

desenvolvimento de um instrumento e a segunda envolve a análise por parte de especialistas, 

onde determina se o conteúdo de um instrumento de medida explora, de maneira efetiva, os 

quesitos para mensuração de um determinado fenômeno a ser investigado (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011; PASQUALI, 1998).  

A análise de juízes ou análise de conteúdo é baseada, necessariamente, no 

julgamento realizado por um grupo de juízes experientes na área, a qual caberá analisar se o 

conteúdo está correto e adequado ao que se propõe (MOURA; BEZERRA; OLIVEIRA; 

DAMASCENO, 2008). Com o método Delphi é obtido o mais confiável consenso de opiniões 

de um grupo de especialistas, por meio de uma série de questionários intensivos, intercalados 

por feedbacks controlados de opiniões (DALKEY; HELMER, 1963). 

O terceiro tipo de estudo foi avaliação de produção tecnológica para análise da 

usabilidade do app. 

 

3.2 NATUREZA DO ESTUDO 

 

O estudo é de natureza quantitativa, onde os dados são coletados sistematicamente 

usando informação numérica resultante de algum tipo de medida e que é analisado 

estatisticamente (POLIT; BECK, 2018). 

 

3.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em três etapas, na etapa 1, de produção tecnológica, foi 

desenvolvido o protótipo do app ICUsafety, no Laboratório de Produção Tecnológica em 
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Saúde e Grupo de Pesquisa Clínica, de Tecnologias e Informática em Saúde e Enfermagem 

(LAPETEC/GIATE), nas dependências do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

UFSC, no período de janeiro a junho de 2019, pela autora do estudo com o auxílio de um 

aluno do curso de graduação em ciências da computação da UFSC, vinculado ao 

LAPETEC/GIATE, e que contribuiu na etapa de instalação e disponibilização do app no 

servidor para acesso dos usuários.  As etapas 2 e 3 foram realizadas via online. 

 

3.4 PROTOCOLO DO ESTUDO 

 

Primeiramente foi desenvolvido o protótipo do app móvel chamado de ICUsafety  

(Etapa 1), com seu conteúdo fundamentado na Estrutura Conceitual da Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente, elaborada pela OMS em 2009. Posteriormente foi 

realizada a validação de conteúdo, com utilização do método Delphi na construção de 

checklists para redução da ocorrência de incidentes (eventos adversos) em UTI (Etapa 2). 

Esses checklists fizeram parte do conteúdo do app. Por fim, foi realizada a avaliação da 

usabilidade e conteúdo do app (Etapa 3).  

 

Figura 7- Protocolo do estudo 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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3.4. 1 Etapa 1 - Desenvolvimento do aplicativo ICUsafety 

 

O app foi desenvolvido baseado nos preceitos básicos do processo de 

desenvolvimento de software incremental contido na Engenharia de Software (PRESMMAN, 

2011). A Engenharia de Software guia um processo de desenvolvimento adaptável e ágil que 

conduza a um resultado de alta qualidade e que atenda as necessidades daqueles que usarão o 

produto final (PRESSMAN, 2011).  

Foi utilizada a metodologia de prototipação por ser um modelo que traz como 

produto final um protótipo que pode ser avaliado e consequentemente melhorado antes de sua 

versão final ser disponibilizada.  Esse método tem sido citado em outros estudos realizados 

por enfermeiros, tais como: Sperandio, Évora (2005); Gaidzinski et al. (2009); Pereira (2011); 

Grossi, Pisa, Marin (2014); Júnior, Araújo, Moraes, Gonçalves (2018). 

Abaixo, estão detalhadas as fases de desenvolvimento do app, baseadas na 

prototipagem. 

 

a) Comunicação (coleta e refinamento dos requisitos): Nesta fase foram levantadas as 

necessidades funcionais e não funcionais que o app deve abranger. Os requisitos 

definem o que o sistema deve fazer e as circunstâncias sob as quais ele deve operar, 

podendo ser classificados como: Requisito Funcional (REF) e Requisito Não 

Funcional (RNF), onde este se refere a atributos de qualidade que o sistema deve 

apresentar, tais como confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade, 

manutenibilidade, segurança e tecnologias adotadas e aquele ao que o sistema deve 

prover, descrevendo o que o sistema deve fazer (SOMMERVILLE, 2011). O 

levantamento de requisitos foi elencado no quadro 2, abaixo. 

 

Quadro 2- Levantamento de requisitos 

REQUISITOS 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário selecione o incidente 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário identifique as consequências para o 

paciente 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário cadastre as características do paciente 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário cadastre as características do incidente 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário selecione os fatores contribuintes 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário identifique as consequências 

organizacionais 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário realize a detecção do incidente 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário selecione os fatores atenuantes do dano 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário selecione as ações de melhoria 



72 
 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário selecione as ações para reduzir o risco 

(REF) - O aplicativo deve permitir que o usuário acesse os checklists 

(RNF) – O aplicativo deve ser de fácil utilização 

(RNF) – O aplicativo deve funcionar para plataformas Android e IOS 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Para entender os requisitos de um sistema é utilizada a técnica de Casos de Uso 

(descrita no quadro 3).  

 

Quadro 3- Descrição da técnica de casos de uso 

CSU 01: Acessar o app – o usuário informa seus dados para acessar o app 

CSU 02: Entrar no menu – o usuário seleciona o incidente (evento adverso) 

CSU 03: Selecionar o incidente – o usuário seleciona o incidente correspondente 

CSU 04: Avaliar as consequências para o paciente – o usuário identifica o dano/lesão e o 

grau do dano causado 

CSU 05: Cadastrar as características do paciente – o usuário cadastra os dados 

demográficos e o diagnóstico clínico da internação 

CSU 06: Cadastrar as características do incidente - o usuário relata dados sobre o 

incidente, tais como data, turno, hora e pessoas envolvidas 

CSU 07: Selecionar os fatores contribuintes – o usuário seleciona os problemas que 

levaram a ocorrência do incidente 

CSU 08: Detectar o incidente – o usuário identifica a ocorrência do incidente 

CSU 09: Identificar as ações para reduzir o risco (checklists) – o usuário acessa os 

checklists disponíveis para minimização e prevenção de incidentes 

CSU = Casos de Uso 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

 

A técnica de Casos de Uso está representada por Diagrama de Casos de Uso (figura 

8). 
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Figura 8- Diagrama de casos de uso 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

b) Projeto rápido: um projeto rápido se concentra em uma representação daqueles 

aspectos do software que serão visíveis aos usuários finais, ex. layout da interface, 

formato de exibição na tela (SOMERVILLE, 2011). Primeiramente, foi elaborado pela 

autora e revisado pela orientadora deste estudo o conteúdo do app, estruturado com 

base nas (10) Classes que compõem a Estrutura Conceitual da Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente, a saber: (1) Tipo de incidente, (2) 

Consequências para o paciente, (3) Características do paciente, (4) 

Características do incidente, (5) Fatores contribuintes, (6) Consequências 

organizacionais, (7) Detecção, (8) Fatores atenuantes do dano, (9) Ações de 

melhoria, (10) Ações para reduzir o risco. Também fez parte do conteúdo do app os 

checklists (Apêndice C e F) validados por um grupo de especialistas que será 

detalhado na Etapa 2. Posteriormente, foi utilizado o programa Microsoft 

PowerPoint®, versão 2010, para esboço inicial das telas do app. Depois, foi usado o 
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app Draw.io®, de acesso livre que permite o desenvolvimento de desenhos, gráficos e 

a criação de diagramas. Deste modo, pode-se construir o esquema de fluxo das telas 

do app (Figura 9) e com o Draw.io® também foi criado o diagrama de casos de uso 

(Figura 8). Foi utilizada a plataforma Marvelapp® para melhor visualização de como 

ficariam as telas do app e suas sequências. Nesta etapa foram criados botões “voltar 

para a tela anterior” e “seguir para a próxima tela”, onde foi possível esquematizar 

como funcionaria o app (figuras 10 a 12). 

 

Figura 9- Esquema de fluxo das telas 

 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 10- Protótipo do app 

 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 11- Continuação do protótipo do app 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 12: Continuação do protótipo do app 

 

 
 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

https://www.baixaki.com.br/download/microsoft-powerpoint.htm
https://www.baixaki.com.br/download/microsoft-powerpoint.htm
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c) Modelagem: Para a modelagem do app foi utilizada a Unified Modeling Language 

(UML) a qual define um conjunto básico de diagramas e notações que permitem 

representar as múltiplas perspectivas (estruturais/ estáticas e comportamentais / 

dinâmicas) do sistema sobre análise e desenvolvimento, com objetivo de especificar, 

documentar, estruturar e visualizar o desenvolvimento lógico do sistema de 

informação (SOMMERVILLE, 2011). Além do diagrama de casos de uso, já 

apresentado, também foi elaborado o diagrama de classes, exemplificado na figura 13.  

 

Figura 13- Diagrama de Classes 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

d) Construção do protótipo: O protótipo do app foi desenvolvido pela autora, no período 

de janeiro/ 2019 a junho/2019, utilizando a mAPP® -Plataforma móvel aberta para 

desenvolvimento de sistemas m-saúde na inovação do cuidado humano - um dos 

macroprojetos do LAPETEC/GIATE, do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFSC, com financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (LAPETEC/GIATE, 2019). A 

mAPP® dispõe ao pesquisador da saúde uma série de recursos que o possibilitam criar 

aplicativos (apps) móveis, mesmo não tendo todo o domínio da informática em si.  

Essa plataforma foi desenvolvida na linguagem de programação JavaScript (JS), 

utiliza a biblioteca ExJS, bastante usada para aplicações web, e sua escolha se deu pela 

possibilidade de melhor aproveitamento dos recursos oferecidos pelo padrão HTML5, 

que atende as mais recentes multimídias (MOZILA DEVELOPER NETWORK, 
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2015). A aplicação está funcionando em NodeJS o que permite milhares de conexões 

simultâneas, numa única máquina física, ou seja, vários usuários podem acessar o app 

sem que haja indisponibilidade de serviços (ABERNETHY, 2011). Foi utilizado o 

MongoDB®, banco de dados NoSQL, disponibilizado no servidor da UFSC, com 

capacidade de orientar documentos de alta performance para grande volume de dados 

(BANKER, 2016). As telas do app foram sendo criadas na mAPP®, onde para cada tela 

desenvolvida era gerada uma sequência de grafos de dependência (Figura 14 e 15).  

 

Figura 14- Primeiro diagrama de grafo de dependência do app na mAPP® 

 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

A primeira tela criada foi a “Tela-entrar”, onde o usuário coloca seu login e senha e 

acessa o app. Depois é direcionado para a “Tela-menu” que traz os (9) incidentes (eventos 

adversos) que fazem parte do app. Ao selecionar qualquer um dos (9) possíveis incidentes, o 

usuário seguirá para a “Tela-consequências para o paciente”, onde será possível avaliar o 

dano causado ao paciente. Após, seguirá para a “Tela-características do paciente”, registrando 

dados demográficos do paciente e diagnóstico clínico. Continuará para a “Tela-características 

do incidente”, onde o usuário irá registrar dados mais específicos do incidente como turno e 

hora que ocorreu e pessoas envolvidas.  
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O fluxo seguirá para a “Tela-fatores contribuintes”, sendo possível identificar, por 

exemplo, fatores de pessoal, do trabalho/ambiente, organizacionais. Depois, o usuário irá para 

a “Tela – consequências organizacionais”, onde será registrado dados como: aumento do 

tempo de permanência do paciente na instituição e aumento de custos/procedimentos. Na 

“Tela-detecção” será registrado como se deu o processo de detecção (ex. reconhecimento do 

erro, por alteração no estado do paciente).  

A próxima será a “Tela-ações de melhorias”, sendo possível o usuário selecionar 

algumas ações desempenhadas para melhorar a segurança do paciente. E, por fim, chega-se a 

“Tela-ações para reduzir o risco”, onde o usuário poderá acessar os checklists para 

minimização e prevenção de eventos adversos em UTI.  

Na Figura 14 foi apresentado o grafo de dependência geral do app (criação das telas e 

sequência/direcionamento de uma tela para outra). Na figura 15, abaixo, está o diagrama de 

grafo de dependência mais detalhado.  

 

Figura 15- Segundo diagrama de grafo de dependência do app na mAPP® 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

e) Entrega e teste: O app passou por um pré-teste com cinco enfermeiros experts em 

terapia intensiva. Foram feitos ajustes finais (ex. correções de sequência de uma tela 

para a outra) e, então, disponibilizado o acesso para um grupo de enfermeiros e 
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profissionais da área da tecnologia da informação (TI) que realizaram a avaliação da 

usabilidade e conteúdo do protótipo da aplicação.  

 

3.4.2 Etapa 2 - Validação de conteúdo dos checklists 

 

Para o alcance do segundo objetivo da tese, foi utilizada a validação de conteúdo. O 

instrumento (Apêndice C) foi inicialmente construído pelas autoras do estudo com base em 

pesquisas bibliográficas e a segunda fase foi a validação do seu conteúdo. Para tal, foi 

utilizado o método Delphi que consiste no julgamento do instrumento por juízes com vasta 

experiência no assunto em questão (JÚNIOR; MATSUDA, 2012).  

O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi enviado aos participantes 

através de link eletrônico, em e-mail individual que, ao clicar no link foram imediatamente 

direcionados a uma página da web, onde constava o referido termo e, assim, o participante 

obrigatoriamente fez uma escolha de concordância ou não concordância com o conteúdo 

explícito, tratando-se de condição essencial para a abertura das páginas subsequentes do 

questionário. Caso o participante não respondesse a concordância ou tivesse se manifestado 

discordante com o TCLE, o instrumento não abriria e, portanto, o convidado não poderia 

participar da pesquisa e o processo se finalizaria. Em caso de concordância, foi possível 

acessar o instrumento, o participante pode responder as questões e, ao término do processo, o 

termo de consentimento e o instrumento foram armazenados em plataforma eletrônica 

(SCARPARO et al., 2012). 

 

3.4.3 Etapa 3 – Avaliação de usabilidade e conteúdo do app 

 

Após a conclusão do desenvolvimento do app, este foi avaliado por dois grupos de 

especialistas que analisaram a usabilidade e conteúdo do ICUsafety. O primeiro grupo, de 

enfermeiros com experiência/especialidade na área de terapia intensiva, avaliou o conteúdo e 

a usabilidade (utilizando o instrumento SUS). O segundo grupo, de profissionais da área da 

(TI), usou as heurísticas de Nielsen. O TCLE e os instrumentos de avaliação foram enviados 

através de link eletrônico. Para o acesso ao simulador do app, foi adquirido pelo 

LAPETEC/GIATE, um domínio (mapp.giate.com.br) e um serviço de nuvem na 

DigitalOcean® para hospedar o servidor da plataforma mAPP® e assim poder disponibilizar 

aplicações e acesso simultâneo por diversos usuários. 

http://mapp.giate.com.br:9090/player/
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3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis foram desenvolvidas a partir das questões contidas nos instrumentos de 

coleta de dados. Assim, foram previstas as seguintes variáveis: Variáveis Qualitativas 

Nominais (VQN), Variáveis Qualitativas Ordinais (VQO), Variáveis Quantitativas Contínuas 

(VQC) e Variáveis Quantitativas Discretas (VQD). 

 

 Formação acadêmica/titulação: refere-se ao grau de formação do enfermeiro 

categorizado em especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado (VQO). 

 Sexo: Masculino ou feminino (VQN) 

 Idade: refere-se ao número de anos decorridos desde o nascimento até o momento da 

pesquisa (VQC) 

 Região de domicílio: refere-se à região de domicílio no momento da pesquisa (VQN) 

 Tempo de formação: refere-se ao tempo (em anos) de formação (VQC) 

 Tempo de experiência profissional em cuidados intensivos: refere-se ao tempo (em 

anos) de experiência profissional no ambiente de cuidados intensivos (VQC) 

 Principal atividade profissional: refere-se à principal atividade que o profissional 

desenvolve, tendo como opções a assistência ou ensino ou pesquisa (VQN) 

 Desenvolvimento de pesquisa na área de terapia intensiva: sim ou não (VQN) 

 Tempo em que desenvolve pesquisa na área de terapia intensiva: refere-se ao 

tempo em anos (VQC)  

 Tese e/ou dissertação na área de cuidados intensivos e/ou segurança do paciente: 

sim ou não (VQN) 

 Desenvolvimento de pesquisa na área de segurança do paciente: sim ou não 

(VQN) 

 Tempo em que desenvolve pesquisa na área de segurança do paciente: em anos 

(VQC) 

 Participação de Grupos/Projetos de Pesquisa que envolva a temática cuidados 

intensivos e/ou segurança do paciente: sim ou não (VQN) 

 Domínios e itens de verificação relacionados à segurança do paciente em terapia 

intensiva: corresponde aos ckecklists que foram validados segundo avaliação do grau 

de concordância utilizando Escala Likert (VQC). 
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 Índice de satisfação da escala SUS: corresponde ao índice calculado por meio da 

escala SUS, classificado como - 20,5 (pior imaginável); 21 a 38,5 (ruim); 39 a 52,5 

(mediano); 53 a 73,5 (bom); 74 a 85,5 (excelente); e 86 a 100 (melhor imaginável) 

(VQC). 

 Grau de severidade das heurísticas de Nielsen: corresponde ao grau de severidade 

considerado para cada heurística, onde - 0 = Não é considerado, totalmente, um 

problema de usabilidade, 1 = Problema apenas estético: não necessita ser consertado a 

menos que haja tempo disponível, 2 = Problema menor de usabilidade: o conserto 

desse problema deverá ter baixa prioridade, 3 = Problema maior de usabilidade: é 

importante consertá-lo, para isso deverá ser dado alta prioridade, 4 = Catástrofe de 

usabilidade: é obrigatório consertá-lo, antes de o produto ser divulgado (VQD). 

 

3.6 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Os participantes da etapa 2 (validação de conteúdo) da pesquisa foram enfermeiros 

especialistas e pesquisadores em cuidados intensivos, sendo doutores e mestres em 

enfermagem e experts da prática assistencial, que residem no país. A amostra foi intencional 

não probabilística, onde o conhecimento dos pesquisadores sobre a população pode ser usado 

para selecionar os membros da amostra (POLIT; BECK, 2018).  

A seleção inicial foi por meio da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), onde foram acessados os currículos dos 

especialistas. A primeira busca foi realizada para os doutores, selecionando o item: 

“Doutores”, na nacionalidade “Brasileira”, utilizando a palavra-chave “cuidados intensivos”, 

conforme a figura 16. 
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Figura 16- Busca dos experts 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

No filtro relacionado à área de atuação foi selecionada a grande área das “Ciências 

da Saúde”, a área “Enfermagem” e a subárea ‘Enfermagem em saúde do adulto e idoso” 

(figura 17). Foi considerado o tempo de atualização dos currículos dos últimos 12 meses 

(figura 18). Esses passos foram repetidos para os mestres e especialistas. 

 

Figura 17- Filtros relativos à área de atuação 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 18- Tempo de atualização dos currículos 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Na etapa 3 (avaliação do app), os participantes da pesquisa foram enfermeiros e 

profissionais da área de TI. A amostra foi intencional (ou proposital) não probabilística. A 

seleção inicial, assim como na etapa 2, também foi por meio da Plataforma Lattes do CNPq, 

onde foram acessados os currículos dos especialistas.  

 

3.6.1 Critérios de inclusão 

 

Para a etapa 2, após a primeira busca para identificação dos participantes, chegou-se 

ao seguinte número de experts: 

 

Quadro 4- Número total de experts (primeira seleção) 

Nível de formação Número 

Doutores 131 

Mestres 81 

Especialistas 120 

TOTAL 332 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Posteriormente foram adotados, os critérios para inclusão dos especialistas 

determinados de acordo com aspectos adaptados de Fehring (1994) com a pontuação mínima 

de cinco pontos, para inclusão dos experts, conforme apresentado no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Critérios de seleção dos especialistas 

ESPECIALISTA PONTUAÇÃO 

Tese e/ou dissertação na temática de cuidados intensivos e/ou segurança 

do paciente 

2 pontos 

Autoria em trabalhos publicados em periódicos que abordem a temática 

cuidados intensivos ou segurança do paciente 

2 pontos 

Experiência prática na área de terapia intensiva 2 pontos 

Experiência na temática de validação de instrumentos e/ou conteúdo 1 ponto 

Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolvam a temática 

cuidados intensivos e/ou segurança do paciente 

1 ponto 

Fonte: Adaptado de Fehring (1994) 

 

Realizada esta seleção, chegou-se ao seguinte número de experts, de acordo com o 

grau de formação profissional: 

 

Quadro 6- Número total de experts (segunda seleção)  

Nível de formação Número 

Doutores 73 

Mestres 29 

Especialistas 16 

TOTAL 118 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Para a etapa 3, foram adotados os seguintes critérios: 1) enfermeiros especialistas ou 

com experiência em terapia intensiva; 2) profissionais da área da TI, com formação em 

ciências da computação, sistemas de informação, engenharia da computação ou cursos 

correlatos. 

 

3.7 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados da etapa 2, foi realizada a técnica Delphi online, onde 

primeiramente encaminhou-se aos especialistas selecionados, por meio do Google 

formulários, uma carta convite sobre o estudo (Apêndice A), o instrumento de caracterização 

dos experts (Apêndice B), o instrumento de validação da 1ª rodada (Apêndice C) e o TCLE 

(Apêndice D).  

A 1ª rodada teve duração de 60 dias e inicialmente o instrumento foi enviado a 118 

participantes, neste período foram encaminhados lembretes, por e-mail, sobre a pesquisa e 

mantido contato com os participantes. Destes 118, cinquenta e oito responderam o 

instrumento da 1ª rodada. Cada item do instrumento foi composto por uma Escala Likert, 



87 
 

onde cada expert selecionou o nível da escala que melhor refletiu a sua opinião. Sendo esses, 

0: discordo totalmente, 1: discordo parcialmente, 2: indiferente, 3: concordo parcialmente, 4: 

concordo totalmente. Em cada item, foi deixado um campo aberto para o expert acrescentar 

algum comentário e/ou sugestão de alteração. 

As respostas foram compiladas estatisticamente no programa Microsoft Excel® e 

acrescentadas às sugestões levantadas pelos experts na 1ª rodada, gerando um feedback, onde 

seguiu-se para a 2ª rodada. Na 2ª rodada de opiniões foi enviada a todos os experts que 

participaram da 1ª rodada do estudo uma carta convite com informações sobre a continuação 

do método Delphi (Apêndice E) e o instrumento de validação da segunda rodada (Apêndice 

F) para novamente o participante selecionar o nível da escala Likert (0 a 4). Os itens que já 

obtiverem 100% de concordância não foram enviados nesta rodada.  

Dos cinquenta e oito participantes da 1ª rodada, quarenta e sete responderam o 

instrumento da 2ª e última rodada. Foi calculado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) que 

mede a proporção de juízes em concordância sobre determinados aspectos de um instrumento, 

de seus itens/questões e opções de resposta.  

 

Tabela 1- Duração e número de participantes por titulação em cada rodada. Florianópolis/SC. Brasil, 

2019. 

Rodada Duração Participantes 

Pós-Doutores 

Participantes 

Doutores 

Participantes 

Mestres 

Participantes 

Especialistas 

1ª 

Rodada 

60 dias 7 25 24 2 

2ª 

Rodada 

35 dias 7 19 20 1 

Fonte: Dados da pesquisa “ICUsafety: aplicativo móvel para registro e análise da segurança do paciente em 

terapia intensiva”, 2019. 

 

Para a etapa 3, primeiramente foram encaminhadas por e-mail as cartas convites 

(Apêndice G e H), e o TCLE (Apêndice I e J), por meio do Google formulários, aos 

participantes e posteriormente disponibilizado este link - 

http://mapp.giate.com.br:9090/player/, para acesso ao simulador do app. Os instrumentos de 

coleta de dados que foram: a escala SUS (Apêndice K) e as dez Heurísticas de Nielsen 

(Apêndice L) também foram enviados pelo Google formulários. A coleta de dados foi no mês 

julho/2019 e participaram do estudo dez enfermeiros e quatro profissionais da área da TI. 

Cabe destacar que os enfermeiros que participaram desta etapa foram sujeitos diferentes dos 

que participaram da etapa 2. 

 

https://www.google.com/url?q=http://mapp.giate.com.br:9090/player/&sa=D&ust=1562599279716000&usg=AFQjCNFhKqdrbgQ9M8qz9IOACL0MOz3W5g
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3.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O estudo foi realizado respeitando a Resolução nº 466/2012, a qual incorpora, sob a 

ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não 

maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado 

(BRASIL, 2012). E respeitando também os princípios éticos das pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais contidos na Resolução nº510/2016 que dispõe sobre as normas aplicáveis 

a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a 

utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis 

ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma 

definida nesta Resolução (BRASIL, 2016).  

Os sujeitos foram convidados a participar do estudo e foi solicitada a autorização por 

meio do TCLE. O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 

com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou 

por seus representantes legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa 

(BRASIL, 2012). O estudo foi iniciado após submissão e aprovação do projeto de pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFSC, mediante parecer número 3.172.096 

(anexo A). 

 

3.9 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados primeiramente foram compilados com o auxílio do programa Microsoft 

Excel® e a análise estatística foi por meio do programa Statistical Package for Social Science 

(versão 21; IBM SPSS). Foi realizada a análise descritiva (frequência, média e desvio padrão) 

e inferencial.  

Na análise da etapa 2 do estudo, foi aplicado o teste t Student adotando-se p valor de 

0,05 com intervalo de confiança de 95%. Para a análise quantitativa da validação do conteúdo 

pelo comitê de experts foi utilizado o IVC, o qual avalia a concordância dos juízes quanto à 

representatividade da medida em relação ao conteúdo abordado, ao dividir o número de juízes 

que julgaram o item com score de extrema relevância ou relevante pelo total de juízes (IVC 

para cada item), que resultou na proporção de juízes que julgaram o item válido (RUBIO et 

al., 2003). A avaliação do grau de concordância foi realizada utilizando Escala Likert de 0 a 4 
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pontos, considerando os escores: 0: discordo totalmente, 1: discordo parcialmente, 2: 

indiferente, 3: concordo parcialmente, 4: concordo totalmente.  

A avaliação do grau de concordância foi calculada a partir da proporção de assertivas 

que atingirem os escores 3 - Concordo e 4 Concordo Totalmente, entre todos os especialistas 

considerando a validade de conteúdo dos itens individuais de cada juiz (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011). A fórmula para avaliar cada item individualmente ficou assim: 

 

IVC = Número de respostas “3” ou “4” 

Número total de respostas 

 

Os autores Alexandre e Coluci (2011) destacam a importância em estipular a taxa de 

concordância aceitável entre os juízes. Segundo Pasquali (2010), uma concordância de pelo 

menos 80% entre os juízes poderá servir de critério de decisão sobre a pertinência e/ou 

aceitação do item que teoricamente se refere. Com base nessa recomendação, foi adotado 

neste estudo o índice de 80% como nível mínimo de consenso a ser obtido pelos juízes na 

validação do conteúdo.  

Para a análise da consistência interna dos checklists foi utilizado o alpha de 

Cronbach. A faixa normal de valores do coeficiente alpha fica entre 0,00 e +1,00, onde quanto 

maior o coeficiente de confiabilidade, mais precisa a medição. A confiabilidade da 

consistência interna é a abordagem de confiabilidade mais amplamente usada entre 

enfermeiros pesquisadores (POLIT; BECK, 2018). 

Na análise da etapa 3, foi utilizado o índice de satisfação da escala SUS, 

considerando: 20,5 (pior imaginável); 21 a 38,5 (ruim); 39 a 52,5 (mediano); 53 a 73,5 (bom); 

74 a 85,5 (excelente); e 86 a 100 (melhor imaginável). Também foi analisado o grau de 

severidade das heurísticas de Nielsen, onde 0 = Não é considerado, totalmente, um problema 

de usabilidade, 1 = Problema apenas estético: não necessita ser consertado a menos que haja 

tempo disponível, 2 = Problema menor de usabilidade: o conserto desse problema deverá ter 

baixa prioridade, 3 = Problema maior de usabilidade: é importante consertá-lo, para isso 

deverá ser dado alta prioridade, 4 = Catástrofe de usabilidade: é obrigatório consertá-lo, antes 

de o produto ser divulgado (NIELSEN, 1995). 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos neste estudo estão apresentados a seguir no formato de três 

manuscritos de acordo com a Instrução Normativa 01/PEN/2016 (DEPARTAMENTO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2016). O primeiro manuscrito da tese já foi 

apresentado no Capítulo 2 - Sustentação Teórica. 

O segundo manuscrito trata do desenvolvimento de um protótipo de app móvel 

denominado de ICUsafety para análise da segurança do paciente em unidades de terapia 

intensiva. O terceiro manuscrito mostra a validação de conteúdo de checklists para prevenção 

de incidentes (eventos adversos) realizada por um grupo de experts em cuidados intensivos. O 

quarto manuscrito refere-se à avaliação de usabilidade e conteúdo do app ICUsafety. 

 

MANUSCRITO II – ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente 

 

MANUSCRITO III – Validação de conteúdo de checklists para prevenção de eventos 

adversos em UTI: Um estudo Delphi 

 

MANUSCRITO IV – Avaliação de usabilidade e conteúdo do aplicativo móvel em saúde 

ICUsafety 
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4.1 MANUSCRITO II 

Camila Santos Pires Lima 

Sayonara de Fátima Faria Barbosa 

 

ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente 

 

RESUMO 

Objetivo: desenvolver um aplicativo móvel para registro e análise de incidentes e fatores 

relacionados à segurança do paciente em terapia intensiva fundamentado na Estrutura 

Conceitual da Classificação Internacional de Segurança do Paciente. Método: produção 

tecnológica, onde se utilizou a plataforma mAPP® e a metodologia de prototipação, seguindo 

as etapas de comunicação, projeto rápido, modelagem, construção do protótipo, entrega e 

testes. Resultados: o aplicativo contou com 40 telas, possibilitando ao usuário o acesso ao 

menu dos incidentes, avaliar as consequências para o paciente, cadastrar as características do 

paciente e do incidente, selecionar os fatores contribuintes, detectar a ocorrência do evento 

adverso e acessar os checklists para prevenção de incidentes. Conclusão: a utilização do 

aplicativo, por enfermeiros intensivistas, pode favorecer o registro de dados importantes 

relacionados com a segurança do paciente crítico, e para além do registro das informações, 

será possível realizar os checklists que são ações de cuidado voltadas para a mitigação dos 

erros e melhoria da segurança do paciente de terapia intensiva. 

Palavras-chave: Informática em Enfermagem. Segurança do Paciente. Unidade de Terapia 

Intensiva.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As organizações de saúde precisam estabelecer uma cultura de segurança que se 

concentre na melhoria do sistema, encarando os eventos adversos como desafios que devem 

ser superados. Todos da equipe de saúde devem desempenhar um papel em tornar o cuidado 

mais seguro para pacientes e profissionais (HELO; MOULTON, 2017). A tendência é que os 

especialistas em segurança do paciente se concentrem em melhorar a segurança dos sistemas 

de saúde para reduzir a probabilidade de erros e mitigar seus efeitos, trabalhando em 

colaboração para remover a cultura da culpa, mantendo a responsabilidade 

(RODZIEWICZ; HIPSKIND, 2019). 

Eventos adversos estão presentes em diferentes contextos assistenciais em saúde 

implicando consideravelmente na segurança do paciente, principalmente os que se encontram 

hospitalizados. No mundo, ocorrem 421 milhões de internações com cerca de 42,7 milhões de 

eventos adversos (JHA et al., 2013). O Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28904910
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Brasil, divulgado pelo Instituto de Estudos em Saúde Suplementar (IESS), em 2018, chamou 

a atenção por chegar à conclusão de que “a cada cinco minutos, três brasileiros morrem em 

hospitais por falhas” (COUTO; PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; ABREU; LEÃO, 2018). 

Ao reconhecer os eventos adversos, aprender com eles e trabalhar para preveni-los, a 

segurança do paciente pode ser melhorada. Parte da solução é manter uma cultura que atue 

para reconhecer desafios de segurança e implementar medidas viáveis, em vez de abrigar uma 

cultura de culpa, vergonha e punição (OYEBODE, 2013). 

O monitoramento, a mensuração e a melhoria da segurança e qualidade do 

atendimento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) representam um grande desafio para a 

comunidade de cuidados intensivos. A gravidade do paciente crítico, as barreiras de 

comunicação, o alto número de atividades por paciente/dia, a prática de procedimentos 

diagnósticos e tratamentos invasivos, a quantidade e a complexidade das informações 

recebidas, entre outros, colocam em risco essas unidades como áreas de ocorrência de eventos 

adversos (MÉNDEZ; RODRÍGUEZ, 2017).  

Com destaque para os erros que envolvem medicação, lesão por pressão, infecções 

relacionadas à assistência em saúde e remoção não planejada de dispositivos médicos, com 

dados de estudos nacionais e internacionais que comprovam a frequência aumentada destes 

incidentes em UTI (PAIVA; RUPP PAIVA; BERTI, 2010; THOMAS; TAYLOR, 2012; 

ORTEGA; D´INNOCENZO; DA SILVA; BOHOMOL, 2017; ROQUE; TONINI; MELO, 

2016; SOUZA; ALVEZ; DE ALENCAR, 2018; BALMFORTH; THOMAS, 2019).  

A gravidade dos eventos adversos é de tal magnitude e impacto social, que 

desencadeou uma ampla mobilização de órgãos governamentais e não governamentais em 

todo mundo, incluindo o Brasil, para o controle e prevenção destas ocorrências (COUTO; 

PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; ABREU; LEÃO, 2018). No intuito de melhorar o 

processo de assistência em saúde prestada aos pacientes e minimizar os riscos aos quais os 

mesmos estão expostos durante o cuidado, recomendam-se ações com a finalidade de prevenir 

situações de risco (SOUZA et al. 2019). 

Ao estudar possibilidades que possam contribuir com a segurança do paciente em 

terapia intensiva, uma delas é trabalhar com a Estrutura Conceitual da Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente (CISP) desenvolvida por um grupo de especialistas, 

convocado pela Aliança Mundial de Segurança do Paciente, em 2009. Esta Estrutura tem por 

objetivo caracterizar os incidentes (eventos adversos) trazendo todas as suas características à 

tona, permitindo sua análise e fundamentação para melhorias no sentido de diminuir os riscos 

de novos incidentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2009). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-Rodr%C3%ADguez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28274547
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Assim, foram inseridos os conceitos e fundamentos da Estrutura Conceitual em uma 

tecnologia conhecida como aplicativo (app) móvel em saúde. Os aplicativos (apps) são 

conjuntos de ferramentas desenhados para realizar tarefas e trabalhos específicos e 

explodiram em número e variedade nos últimos anos, com grande promessa na capacidade de 

coletar e monitorar dados de saúde do paciente (BANOS; VILLALONGA; GARCIA; 

DAMAS; HOLGADO-TERRIZA, 2015; PHILPOTT; GUERGACHI; KESHAVJEE, 2017). 

A tecnologia móvel se torna importante para a promoção da qualidade da assistência, 

visando condutas baseadas em evidências, informações rápidas e efetivas e a segurança do 

paciente (BARROS; SASSO; ALVAREZ; RAMOS; MARTINS, 2019). Com a versão móvel, 

os enfermeiros intensivistas terão mais facilidade de acesso às informações e conteúdo do 

sistema e acredita-se que isso oportunizará para um aumento da utilização do app e registro de 

informações sobre a segurança do paciente em terapia intensiva. Será possível no próprio leito 

do paciente coletar, registrar informações importantes e observar situações de risco que 

poderão ser mediadas e corrigidas contribuindo com o cuidado seguro em UTI.  

Para além do desenvolvimento da tecnologia foram adotadas ações de prevenção e 

minimização de ocorrência de incidentes, como o desenvolvimento de checklists que é uma 

das propostas para a otimização da segurança do paciente descrita na Estrutura Conceitual e 

que foram inseridos no app.  

Diante do exposto, este manuscrito é parte do resultado de tese de doutorado
I
 que 

teve como um dos objetivos desenvolver um app móvel (ICUsafety) para registro e análise 

de incidentes e fatores relacionados a segurança do paciente em terapia intensiva 

fundamentado na Estrutura Conceitual da CISP.  

 

MÉTODO 

 

Produção tecnológica de desenvolvimento de um protótipo de app móvel em saúde 

denominado de ICUsafety. O local do estudo foi no Laboratório de Produção Tecnológica em 

Saúde e Grupo de Pesquisa Clínica, de Tecnologias e Informática em Saúde e Enfermagem 

(LAPETEC/GIATE), nas dependências do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

                                                           
I
 Tese de doutorado intitulada: “ICUsafety: aplicativo móvel para registro e análise da segurança do 

paciente em terapia intensiva”. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, SC, Brasil, 

2019. 
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Pesquisas com Seres Humanos da UFSC, sob o protocolo CAAE 04987318.1.0000.0121 e 

parecer nº 3.172.096. 

O protótipo do app foi desenvolvido pela autora do estudo no período de janeiro a 

junho de 2019 com o auxílio técnico de um aluno do curso de graduação em ciências da 

computação da UFSC, sendo este vinculado ao LAPETEC/GIATE, e que contribuiu na etapa 

de instalação e disponibilização do app no servidor para acesso dos usuários.  Para a 

elaboração do app foi utilizada a mAPP® -Plataforma móvel aberta para desenvolvimento de 

sistemas m-saúde na inovação do cuidado humano - sendo um dos macroprojetos do 

LAPETEC/GIATE, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, com 

financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

(LAPETEC/GIATE, 2019). A mAPP® dispõe ao pesquisador da saúde uma série de recursos 

que o possibilitam criar aplicativos (apps) móveis, mesmo não tendo todo o domínio da 

informática em si.  

Dentre os modelos metodológicos, optou-se pelo de prototipação por ser um modelo 

que traz como produto final um protótipo que pode ser avaliado e consequentemente 

melhorado antes de sua versão final ser disponibilizada. Esse método também tem sido 

utilizado em outros estudos realizados por enfermeiros, tais como: Sperandio, Évora (2005); 

Gaidzinski et al. (2009); Pereira (2011); Grossi, Pisa, Marin (2014); Júnior, Araújo, Moraes, 

Gonçalves (2018). Foram seguidas as seguintes etapas da prototipação, conforme figura 1: 

 

Figura 1- Etapas da prototipação do app ICUsafety 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Na primeira etapa, comunicação,  foram levantados os requisitos funcionais do app, 

destacando o que ele permite que o usuário faça e as ações que pode executar. Descritos 

também os requisitos não funcionais, os quais estão relacionados aos atributos de qualidade 

do app. Para entender os requisitos foi criado o diagrama de casos de uso (figura 2). 

 

Figura 2- Diagrama de casos de uso 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Na etapa projeto rápido foi elaborado o conteúdo do app, fundamentado nas (10) 

Classes que compõem a Estrutura Conceitual da CISP, sendo estas: (1) Tipo de incidente, (2) 

Consequências para o paciente, (3) Características do paciente, (4) Características do 

incidente, (5) Fatores contribuintes, (6) Consequências organizacionais, (7) Detecção, (8) 

Fatores atenuantes do dano, (9) Ações de melhoria, (10) Ações para reduzir o risco (WHO, 

2009). Posteriormente, foi utilizado o programa Microsoft PowerPoint®, versão 2010, para 

esboço inicial das telas do app.  

Depois, usado o app Draw.io®, de acesso livre que permite o desenvolvimento de 

desenhos, gráficos e a criação de diagramas. Foi utilizada a plataforma Marvelapp® para 
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melhor visualização de como ficariam as telas do app e suas sequências. Nesta etapa foram 

criados botões “voltar para a tela anterior” e “seguir para a próxima tela”, onde foi possível 

esquematizar como funcionaria o app, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 3- Exemplo tela menu e tela incidente 1 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Na etapa construção do protótipo, ocorreu o desenvolvimento do app propriamente 

dito, utilizando a mAPP®.  Essa plataforma foi desenvolvida na linguagem de programação 

JavaScript (JS), utiliza a biblioteca ExJS, bastante usada para aplicações web, e sua escolha se 

deu pela possibilidade de melhor aproveitamento dos recursos oferecidos pelo padrão 

HTML5, que atende as mais recentes multimídias (MOZILA DEVELOPER NETWORK, 

2015).  

A aplicação está funcionando em NodeJS, o que permite milhares de conexões 

simultâneas, numa única máquina física, ou seja, vários usuários podem acessar o aplicativo 

sem que haja indisponibilidade de serviços (ABERNETHY, 2011). Foi utilizado o 

MongoDB®, banco de dados NoSQL, disponibilizado no servidor da UFSC, com capacidade 

de orientar documentos de alta performance para grande volume de dados (BANKER, 2016).  

Primeiramente, foi acessada a mAPP® e criado um novo app (ICUsafety), conforme 

figura 4.  
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Figura 4 - Acesso inicial da mAPP® 

 

Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

Após, foram sendo desenvolvidas as telas do app e elaborado o diagrama de grafo de 

dependência e sequências de uma tela para outra (figura 5). 

 

Figura 5 - Exemplo de diagrama de grafo de dependência 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

Na etapa final de entrega e teste, o protótipo passou por um pré-teste com cinco 

enfermeiros experts em terapia intensiva. Foram feitos ajustes finais (ex. correções de 

sequência de uma tela para a outra, verificação de botões que não estavam funcionando) e, 

então, disponibilizado o acesso para um grupo de enfermeiros e profissionais da área da 

tecnologia da informação que realizaram a avaliação da usabilidade da aplicação (sendo esta 

outra etapa da tese de doutorado). Para o acesso ao simulador do app, foi utilizado um 

domínio (mapp.giate.com.br) e um serviço de nuvem na DigitalOcean® para hospedar o 

servidor da plataforma mAPP® e assim poder disponibilizar aplicações e acesso simultâneo 

por diversos usuários. 

 

 

http://mapp.giate.com.br:9090/player/
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos dias atuais, é considerável o crescimento do uso de apps por profissionais, sendo 

que a adoção destas tecnologias móveis favorece a assistência de enfermagem à beira do leito, 

a comunicação e a interação com o paciente, as habilidades clínicas e de educação em saúde 

(GEORGE; DECRISTOFARO; MURPHY; SIMS, 2017). O protótipo final, deste estudo, foi 

a criação do app ICUsafety, com 40 telas. Primeiramente, o usuário acessa o endereço da 

aplicação e seleciona o app ICUsafety (figura 6).  

 

Figura 6 – Endereço da aplicação 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

Na primeira tela do app, denominada “Tela-entrar”, o usuário digita seu login e senha 

e acessa o app (figura 7). Depois, é direcionado para a “Tela-apresentação”, com algumas 

informações sobre o estudo, autores e título da pesquisa. 

 

Figura 7 - Tela inicial / Tela apresentação 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 
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A “Tela-menu” (figura 8) traz os nove incidentes (eventos adversos) que fazem parte 

do app, sendo estes: (1) Processo/procedimento clínico, (2) Documentação, (3) Infecção 

associada aos cuidados em saúde, (4) Medicação/fluidos IV, (5) Sangue/hemoderivados, (6) 

Dieta/alimentação, (7) Oxigênio/gás/vapor, (8) Dispositivos médicos e (9) Acidentes do 

paciente/queda. Incidente é um termo descritivo para uma categoria que é composta de 

incidentes de natureza semelhante, agrupada devido a características compartilhadas, em 

relação às quais existe consenso (WHO, 2009). Pode ser considerado incidente sem dano 

quando atinge o paciente, mas não causa dano discernível e com dano (evento adverso) 

quando a falha se concretiza no paciente e causa dano. O evento adverso maior é aquele com 

risco de o paciente vir a falecer ou de causar danos com repercussão na qualidade de vida 

(WHO, 2011). 

 

Figura 8 - Tela menu 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

 

Ao selecionar qualquer um dos nove possíveis incidentes disponíveis no app, a 

exemplo o incidente - Medicação/fluidos IV (figura 9) abrirá a tela do respectivo, onde será 

possível selecionar o processo (ex. administração) e o problema que envolveu o mesmo (ex. 

paciente errado).  

Segundo dados de relatórios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), nos últimos cinco anos, foram notificados em UTIs (adulto/pediátrica/neonatal), 
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pelos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), 84.218 eventos adversos (ANVISA, 2019). 

Um dos incidentes bastante citados nos estudos pelo mundo está relacionado aos erros que 

envolvem medicação. Pesquisas brasileiras realizadas por Rozenfeld et al. (2009), Roque e 

Melo (2010), Giordani et al. (2012), Reis e Cassiani (2011), Roque, Tonini e Melo (2016) 

identificaram a ocorrência de eventos adversos a medicamentos, com frequências entre 7 e 

15,6% em UTIs.  

Outros estudos mostraram que na Suíça a frequência foi de 15,4%, na Inglaterra 15,8 

% e 16,4% nos Estados Unidos (PAGNAMENTA et al., 2012; DAVIES; GREEN; TAYLOR; 

WILLIAMSON; MOTTRAM; PIRMOHAMED, 2009; SEYNAEVE; VERBRUGGHE; 

CLAES;VANDENPLAS; REYNTIENS; JORENS, 2011). Dados estes, semelhantes ao da 

realidade brasileira. 

 

Figura 9 - Telas medicação/fluidos IV 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

 

Retomando o fluxo do ICUsafety, o usuário irá para a “Tela-consequências para o 

paciente” (figura 10), com conceitos que dizem respeito ao impacto sobre o paciente e que é 

inteiramente ou parcialmente atribuível a um incidente. As consequências para o paciente 

podem ser classificadas de acordo com o tipo de dano e o grau de dano (WHO, 2009). Os 

dados de pesquisas mais recentes sugerem que os danos aos pacientes causados por eventos 
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adversos sejam a 14ª causa de morbidade e mortalidade em todo mundo, segundo estimativas 

(WHO, 2018). 

 

Figura 10 - Tela consequências para o paciente / Tela características do paciente 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

Após o preenchimento das informações relacionadas às consequências para o 

paciente, o usuário seguirá para a “Tela-características do paciente” (figura 10), registrando os 

dados demográficos do paciente e o diagnóstico clínico principal (WHO, 2009). Continuará 

para a “Tela-características do incidente” (figura 11), onde incluirá informações sobre as 

circunstâncias do incidente, tais como, onde e quando ocorreu, quem estava envolvido e quem 

relatou o evento (WHO, 2009). 

A função de relatar situações propensas a eventos adversos é mitigar futuros erros, 

pois, se as situações propensas forem relatadas e gerenciadas pela modificação do sistema, 

ocorrerá uma diminuição na frequência dos eventos e as falhas concomitantes associadas a ele 

(RODZIEWICZ; HIPSKIND, 2019). 
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Figura 11 - Tela características do incidente 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

O fluxo do app segue para a “Tela-fatores contribuintes” (figura 12), que são as 

circunstâncias, ações ou influências que podem ter contribuído para a origem, o 

desenvolvimento ou o aumento do risco de um incidente (WHO, 2009). Sendo possível 

identificar, por exemplo, fatores profissionais (descumprimento de normas), fatores de 

comportamento (não cumprimento de normas/protocolos), fatores de comunicação e fatores 

do paciente.  

Estudo retrospectivo, de revisão, analisou 571 eventos adversos de prontuários de 

pacientes que foram a óbito durante internação, na Holanda. Eventos adversos evitáveis foram 

ocasionados por causas técnicas, organizacionais e humanas (78%, 74% e 74% 

respectivamente) mais frequentemente do que por causas relacionadas ao paciente (33%) 

(SMITS, LANGELAAN; DE GROOT; WAGNER, 2019). 

Em relação às falhas individuais, de acordo com o estudo de Souza et al. (2019), os 

profissionais de saúde atribuem a ocorrência de eventos adversos à falta de atenção e à 

negligência dos profissionais em relação aos cuidados, principalmente, nas etapas de 

prescrição, preparo e administração de medicamentos. 
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Figura 12 - Telas fatores contribuintes 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 
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Figura 13 – Continuação das telas fatores contribuintes 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

A próxima será a “Tela – consequências organizacionais” (figura 14), que se refere 

ao impacto dos incidentes para a organização, como o aumento da utilização de recursos para 

cuidar do paciente (WHO, 2009). Considerando o ponto de vista financeiro, Kaushal et al 

(2011) realizaram estudo caso-controle nos EUA e encontraram custo médio de US$ 3961,00 

a mais na internação para cada evento adverso ocorrido nos casos incluídos na análise e o 

aumento no tempo de internação em um dia.  

Estudo de coorte, realizado no Brasil, mostra que o aumento no tempo médio de 

permanência determinado pelos eventos adversos graves foi 16,4 dias no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e 10,5 dias na Saúde Suplementar (p<0,001 quando comparado com os 

controles) (COUTO; PEDROSA; ROBERTO; DAIBERT; ABREU; LEÃO, 2018).  

Outro estudo brasileiro, de Braga (2015) envolveu 62.567 pacientes. No grupo caso, 

com infecção relacionada à assistência, a permanência média foi de 15,2 ± 7,2 dias e 

controles 7,1 ± 6,6 dias (p<0,001); nos casos de pneumonias a permanência média foi de 

16,7 ± 6,9 dias nos casos e 8,3 ± 7,6 dias nos controles (p<0,001); nos pacientes com 

infecção do trato urinário a permanência média foi de 14,9 ± 7,2 dias e 7,0 ± 5,4 dias para os 
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controles (p < 0,001) (BRAGA, 2015). Em UTI, Roque, Tonini e Melo (2016), em seu estudo 

de coorte, identificaram o aumento do tempo de internação em 19 dias (ROQUE; TONINI; 

MELO, 2016).  

 

Figura 14 - Tela consequências organizacionais / Tela detecção 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

Na “Tela-detecção” (figura 14) mostra-se a ação ou circunstância que resulta na 

descoberta de um incidente (WHO, 2009). É registrado como se deu o processo de detecção 

(ex. reconhecimento do erro).  

Os fatores atenuantes do dano são ações ou circunstâncias que previnem ou 

minimizam a chance de um incidente causar dano ao paciente (WHO, 2009). As telas do 

ICUsafety (figura 15) correspondestes a esta classe trazem ações dirigidas ao paciente, ao 

profissional, à organização e à um agente. 
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Figura 15 - Tela fatores atenuantes do dano 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

A próxima será a “Tela-ações de melhorias” (figura 16), que se concentram em 

medidas tomadas para prevenir a repetição do mesmo incidente ou incidente semelhante para 

o paciente, e na melhoria da resiliência do sistema (WHO, 2009).   

Sendo possível o usuário selecionar algumas ações desempenhadas para melhorar a 

segurança do paciente. Estratégias recomendadas para prevenir os eventos adversos são: a 

garantia da qualidade / revisão por pares, avaliação do comportamento de segurança, melhoria 

dos procedimentos e melhoria das estruturas de informação e comunicação (SMITS, 

LANGELAAN; DE GROOT; WAGNER, 2019). 
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Figura 16- Tela ações de melhorias 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

E, por fim, chega-se a “Tela-ações para reduzir o risco” (figura 17), que são aquelas 

que visam reduzir, gerenciar ou controlar a probabilidade de ocorrência no futuro de dano ao 

paciente decorrente de um incidente (WHO, 2009). O usuário poderá acessar os checklists 

para minimização e prevenção de eventos adversos em UTI.  

 

Figura 17 – Ações para reduzir o risco 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 
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Para a construção dos checklists, foi realizado outro estudo, de validação de 

conteúdo, por método Delphi com grupo de experts em cuidados intensivos. Os checklists 

obtiveram satisfatório grau de concordância (IVC de 0,98) e de confiabilidade (alpha de 

Cronbach de 0,88) e estão assim especificados: 1) Processo/procedimento clínico; 2) 

Documentação; 3) Prevenção de infecção associada aos cuidados em saúde (incluindo 

prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica; prevenção de infecção do trato 

urinário; prevenção de infecção da corrente sanguínea e prevenção de infecção cirúrgica); 4) 

Medicação/fluidos IV; 5) Sangue/hemoderivados; 6) Dieta/alimentação; 7) 

Oxigênio/gás/vapor; 8) Prevenção de extubação acidental; 9) Prevenção de perda de sonda 

de alimentação e; 10) Prevenção de queda. Estes foram incluídos no app ICUsafety, como 

exemplo, na figura 18, está o checklist 4 - Medicação/fluidos IV com seus itens de 

checagem/verificação. 

 

Figura 18- Tela checklist 4 – medicação/fluidos IV 

 
Fonte: Dados da pesquisa intitulada “ICUsafety: aplicativo móvel fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente”, 2019. 

 

 

O app ICUsafety possibilita ao enfermeiro o acesso imediato aos checklists, 

promovendo a verificação dos itens no próprio leito do paciente e identificando possíveis 

falhas que podem ser corrigidas, mitigando, dessa forma, os riscos para ocorrência de erros.  
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Estudo baseado em simulação teve como objetivo testar a hipótese de que 

uma lista de verificação eletrônica poderia reduzir a carga de trabalho, os erros e o tempo para 

a conclusão da lista, em comparação com uma lista de verificação em papel. Apenas o tempo 

para a conclusão da lista não foi significativamente diferente entre os dois formatos 

(eletrônica e em papel). A mediana da pontuação NASA-TLX (referente à carga de trabalho) 

foi de 39 para a lista eletrônica e 50 para a lista de papel (p= 0,005). O número mediano 

de erros na lista de checagem para a lista de verificação eletrônica era 5, enquanto para a lista 

de verificação de papel era 8 (p=0,003) (THONGPRAYOON et al. 2016). Dessa forma, o uso 

de checklist eletrônico pode ser um facilitador no trabalho diário do enfermeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocorrência de eventos adversos é um sério problema nas instituições de saúde, 

principalmente hospitalares, trazendo prejuízos consideráveis para a saúde dos pacientes. As 

tecnologias móveis em saúde estão em constante aprimoramento e crescimento nos diversos 

ambientes assistenciais e podem trazer melhorias para a saúde, auxiliando no registro de 

dados, monitoramento do paciente e ações que implicam na qualidade do cuidado em si.  

Destacam-se como uma destas tecnologias, os apps móveis em saúde, onde neste 

estudo foi desenvolvido para registro e análise da segurança do paciente em UTI baseado na 

Estrutura Conceitual da CISP. Esta estrutura é dividida em classes que visam caracterizar o 

incidente em muitos aspectos, trazendo uma noção geral de como e porque ocorreu e propõe, 

também, ações para reduzir o risco da ocorrência de um novo incidente, sendo estas ações os 

checklists para prevenção de eventos adversos. 

A utilização do app, por enfermeiros intensivistas, pode favorecer o registro de dados 

importantes relacionados com a segurança do paciente crítico, já que os apps podem ser 

usados em dispositivos móveis que são transportados com facilidade para qualquer lugar, 

como exemplo o leito do paciente.  

E para além do registro das informações, será possível adotar os checklists que são 

ações de cuidado voltadas para a mitigação dos erros e para a melhoria da segurança do 

paciente de terapia intensiva. Destaca-se, também, a possibilidade de utilização do modelo do 

ICUsafety para outros ambientes de cuidado em saúde, como por exemplo, unidades de 

emergência. 
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4.2 MANUSCRITO III 

Camila Santos Pires Lima 

Sayonara de Fátima Faria Barbosa 

 

Validação de conteúdo de checklists para prevenção de eventos adversos em UTI: Um 

estudo Delphi 

 

RESUMO 

Objetivo: validar o conteúdo de checklists para prevenção de eventos adversos em unidades 

de terapia intensiva. Método: estudo de validação de conteúdo, com técnica Delphi online. Os 

participantes foram enfermeiros especialistas e pesquisadores em cuidados intensivos.  

Realizaram-se duas rodadas de discussão, com 58 experts na primeira e 47 na segunda. A 

confiabilidade do checklist foi avaliada pelo teste alpha de Cronbach e para avaliar o grau de 

concordância adotou-se o índice de validade de conteúdo. Resultados: o checklist final 

contou com 14 domínios e 114 itens de verificação, com índice de validade de conteúdo de 

0,98 e alpha de Cronbach de 0,88, considerado, desta forma, com ótimo grau de concordância 

e confiabilidade. Ao comparar os domínios da rodada 1 com a 2, pelo teste t Student, só 

houve diferença estatística no domínio 13 – prevenção de perda de sonda de alimentação 

(valor de p=0,006). Conclusão: procurou-se trazer no conteúdo dos checklists domínios e 

itens importantes de verificação para a melhoria e fortalecimento da segurança do paciente, 

tais como: relacionados com processos/procedimentos clínicos, documentação do paciente, 

prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, prevenção de erros de medicação, 

prevenção de deslocamentos de dispositivos médicos, prevenção de quedas, além de outros. 

Descritores: Lista de Checagem. Segurança do Paciente. Unidade de Terapia Intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A busca pela qualidade assistencial é uma prática presente em diversas instituições 

de saúde que visam atendimento seguro e qualificado. Em 2004, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que teve como 

objetivo despertar a consciência profissional e o comprometimento político para uma 

assistência segura e desenvolvimento de políticas públicas que induzam a boas práticas 

assistenciais (WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2005). 

Em 2009, foram divulgadas, pela OMS, diretrizes para a implantação de uma lista de 

verificação de segurança para paciente cirúrgico. O checklist foi desenvolvido após a 

campanha Safe Surgery Saves Lives (Cirurgia Segura Salva Vidas), traduzido e 

disponibilizado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2010
 

(WHO, 2009; CARVALHO; GOTTEMS; PIRES; OLIVEIRA, 2015). 
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O marco inicial que comprovou os benefícios do uso de checklist para a segurança do 

paciente cirúrgico foi a pesquisa realizada por especialistas da OMS em oito países (Canadá, 

Índia, Jordânia, Filipinas, Nova Zelândia, Tanzânia, Inglaterra e EUA), sendo investigados 

7.688 pacientes, 3.733 antes da utilização do checklist e 3.955 após o preenchimento do 

checklist, evidenciando redução de 36% nas complicações cirúrgicas, 47% na taxa de 

mortalidade, 50% nas taxas de infecção e 25% na necessidade de nova intervenção cirúrgica 

(WHO, 2009). 

A OMS recomendou a implementação da lista de verificação em sala cirúrgica para 

prevenir eventos adversos, fortalecer as práticas de segurança e melhorar a qualidade da 

assistência prestada ao paciente cirúrgico globalmente (MITCHEL; CRISTANCHO; 

NYHOF; LINGARD, 2017; CADMAN, 2017; WHO, 2009). O uso do checklist praticamente 

dobrou a chance dos pacientes serem submetidos a tratamento cirúrgico com padrões seguros 

de cuidados e a literatura mostra que a implementação de tal checklist melhorou a segurança 

do paciente cirúrgico (WHO, 2009; HAYNES et al, 2009; RAGUSA; BITTERMAN; 

AUERBACH; HEALY, 2016). 

Os checklists ajudam a garantir que tudo o que deve ser feito realmente seja feito 

(RÉA-NETO; CASTRO; KNIBEL; OLIVEIRA, 2010). E sua adoção comprovadamente 

promove a melhoria da comunicação, diminui a ocorrência de falhas por omissão, 

constituindo poderosa ferramenta no alcance da qualidade e da segurança do atendimento 

(OMS, 2009). É uma prática importante e recentemente introduzida na área da saúde. Em 

áreas como a construção civil, aviação, setor de energia nuclear e o setor financeiro, a 

utilização faz parte da rotina do processo de trabalho já há mais tempo (GAWANDE, 2011). 

Diante disso, começou-se, então, a discutir o uso de checklist e de seus resultados na 

área cirúrgica. No entanto, atualmente as listas de verificação/checagem são também 

utilizadas por outras especialidades, tais como em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 

um dos objetivos de otimizar a segurança do paciente de cuidados intensivos e mitigar a 

ocorrência de eventos adversos.  

Para os enfermeiros, a implementação de checklist pode acarretar benefícios na 

promoção da segurança do paciente, na melhoria da comunicação entre os profissionais e na 

melhoria da qualidade do cuidado (TOSTES; GALVÃO, 2019). 

Pesquisas enfatizam que o uso de checklist é tarefa incentivada para reduzir erros, 

tornando-se sinônimo de melhores práticas em áreas de alto risco, onde podem revolucionar a 

maneira como o conhecimento é colocado em prática, além de constituir recurso básico e de 
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custo irrisório aos serviços de saúde (RUSS; ROUT; SEVDALIS; MOORTHY; DARZI; 

VINCENT, 2013; WEISER; BERRY, 2012; GAWANDE, 2011). 

Estratégias para garantir a implementação eficaz da lista de verificação incluem 

garantir que o seu conteúdo seja relevante para a equipe de UTI e trabalhar para garantir um 

uso consistente e integrado ao atendimento ao paciente (HALLAM, 2018). É importante 

considerar que o checklist não é apropriado em todos os ambientes, devendo ser 

implementado em tarefas propensas a erro ou omissão, melhorando a precisão, a adesão a 

melhores práticas e a confiabilidade no processo (OLIVEIRA et al 2017). 

Quanto ao seu uso, acredita-se que a adoção via checagem eletrônica facilita o 

trabalho do enfermeiro de UTI, uma vez que possibilita ao profissional o acesso imediato a 

lista, promovendo a verificação dos itens no próprio leito do paciente e identificando 

possíveis falhas que poderão ser corrigidas, mitigando, dessa forma, os riscos para ocorrência 

de erros. Considerando o avanço tecnológico que trouxe consigo a introdução de novas 

metodologias e tecnologias para a área da saúde, sendo considerada como a área de 

informática em saúde, neste sentido, tem sido desenvolvida uma gama de aplicativos (apps) 

móveis, disponíveis para utilização em dispositivos móveis, como smartphones, que favorece 

o registro da identificação precoce de fatores possivelmente relacionados ao desenvolvimento 

de um evento adverso.  

Como um dos objetivos de estudo de tese de doutorado
I
, foi desenvolvido um 

aplicativo (app) móvel, denominado de ICUsafety, para registro e análise de incidentes e 

fatores relacionados com a segurança do paciente em terapia intensiva fundamentado na 

Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de Segurança do Paciente (CISP). Esta 

Estrutura visa caracterizar o incidente e propõem ações para reduzir o risco da ocorrência dos 

mesmos, sendo umas destas ações a elaboração e disponibilidade de checklists.  

Assim, foi realizado um processo de validação de conteúdo de checklists para que os 

mesmos pudessem fazer parte do app ICUsafety, considerando que o reconhecimento da 

qualidade dos instrumentos torna-se um aspecto fundamental para a legitimidade e 

credibilidade dos resultados de uma pesquisa, o que reforça a importância do processo de 

validação (MEDEIROS et al, 2015).  

                                                           
I
 Tese de doutorado intitulada: “ICUsafety: aplicativo móvel para registro e análise da segurança do paciente 

em terapia intensiva”. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, SC, Brasil, 2019. 
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Nesse contexto, esta pesquisa objetivou validar o conteúdo de checklists para 

prevenção de incidentes (eventos adversos) em terapia intensiva a ser incluído no aplicativo 

ICUsafety. 

 

MÉTODO 

 

Estudo de validação de conteúdo definido como a determinação da 

representatividade de itens que expressam um conteúdo, baseada no julgamento de 

especialistas em uma área específica (RUBIO et al., 2003). É um processo de julgamento que 

apresenta duas fases, a primeira constitui o desenvolvimento de um instrumento e a segunda 

envolve a análise por parte de especialistas, onde determina se o conteúdo de um instrumento 

de medida explora, de maneira efetiva, os quesitos para mensuração de um determinado 

fenômeno a ser investigado (ALEXANDRE; COLUCI, 2011; PASQUALI, 1998).  

Os participantes da pesquisa foram enfermeiros especialistas e pesquisadores em 

cuidados intensivos, sendo doutores e/ou mestres em enfermagem e experts da prática 

assistencial, que residem no país. A amostra foi intencional não probabilística, onde o 

conhecimento dos pesquisadores sobre a população pode ser usado para selecionar os 

membros da amostra (POLIT; BECK, 2018). 

A seleção inicial foi por meio da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), onde foram acessados os currículos dos 

especialistas. A primeira busca foi realizada para os doutores, selecionando o item: 

“Doutores”, na nacionalidade “Brasileira”, utilizando a palavra-chave “cuidados intensivos”. 

Depois, repetiram-se os passos para “mestres” e “especialistas”.  

Foram lidos os currículos e adotados os critérios para inclusão dos experts 

determinados de acordo com aspectos adaptados de Fehring (1994) com a pontuação mínima 

de cinco pontos, para inclusão dos experts, considerando: Tese e/ou dissertação na temática de 

cuidados intensivos e/ou segurança do paciente (2 pontos), autoria em trabalhos publicados 

em periódicos que abordem a temática cuidados intensivos ou segurança do paciente (2 

pontos), experiência prática na área de terapia intensiva (2 pontos), experiência na temática de 

validação de instrumentos e/ou conteúdo (1 ponto) e participação em grupos/projetos de 

pesquisa que envolvam a temática cuidados intensivos e/ou segurança do paciente (1 ponto). 

Para a coleta de dados foi adotada a técnica Delphi online visando obter o mais 

confiável consenso de opiniões de um grupo de especialistas, por meio de uma série de 

questionários intensivos, intercalados por feedbacks controlados de opiniões (DALKEY; 
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HELMER, 1963). Primeiramente, foi encaminhado aos especialistas selecionados, por meio 

do Google® formulários, uma carta convite sobre o estudo, o instrumento de caracterização 

dos experts, o instrumento de validação da 1ª rodada e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

O conteúdo do instrumento de validação da 1ª rodada foi construído baseado na 

Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de Segurança do Paciente (CISP), no 

Caderno nº 4 - Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, 

elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e nos seguintes 

guidelines da Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Guidelines for the 

Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 e Guideline for Prevention of 

Catheter-Associated Urinary Tract Infections, 2009 (ambos com última atualização em 2017). 

A 1ª rodada teve duração de 60 dias e inicialmente o instrumento foi enviado a 118 

participantes, neste período foram encaminhados lembretes, por e-mail, sobre a pesquisa e 

mantido contato com os participantes. Destes 118, cinquenta e oito responderam o 

instrumento da 1ª rodada. Cada item do instrumento foi composto por uma Escala Likert, 

onde cada expert selecionou o nível da escala que melhor refletiu a sua opinião. Sendo esses, 

0: discordo totalmente, 1: discordo parcialmente, 2: indiferente, 3: concordo parcialmente, 4: 

concordo totalmente. Em cada item, foi deixado um campo aberto para o expert acrescentar 

algum comentário e/ou sugestão de alteração. 

As respostas foram compiladas estatisticamente e acrescentadas às sugestões 

levantadas pelos experts na 1ª rodada (tais como inclusão de um item/modificação ou 

exclusão), gerando um feedback, onde seguiu-se para a 2ª rodada. Na 2ª rodada de opiniões 

foi enviada, a todos os experts que participaram da 1ª rodada do estudo, uma carta convite 

com informações sobre a continuação do método Delphi e o instrumento de validação para 

novamente o participante selecionar o nível da escala Likert (0 a 4).  

Dos cinquenta e oito participantes da 1ª rodada, 47 responderam o instrumento da 2ª 

e última rodada. Para avaliar o grau de concordância do checklist, foi utilizado o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC), o qual foi calculado a partir da proporção de assertivas que 

atingiram os escores 3 - Concordo e 4 Concordo Totalmente, entre todos os especialistas 

considerando a validade de conteúdo dos itens individuais de cada juiz (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011). 

A confiabilidade do checklist foi avaliada pelo teste alpha de Cronbach. A faixa 

normal de valores do coeficiente alpha fica entre 0,00 e +1,00, onde quanto maior o 

coeficiente de confiabilidade, mais precisa a medição. A confiabilidade da consistência 
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interna é a abordagem de confiabilidade mais amplamente usada entre enfermeiros 

pesquisadores (POLIT; BECK, 2018). Foram comparadas a primeira e segunda rodada pelo 

teste t de Student para amostras emparelhadas, considerado um nível de significância de 5% 

para as comparações estabelecidas. 

Os dados foram analisados com auxílio do programa Statistical Package for Social 

Science (versão 21; IBM SPSS) e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

com Seres Humanos da UFSC, sob o protocolo CAAE 04987318.1.0000.0121 e parecer nº 

3.172.096. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este estudo validou checklists, para segurança do paciente em UTI, que foram 

incluídos como parte do conteúdo do app ICUsafety. Contou com a participação de experts de 

todas as regiões do Brasil, com predomínio das regiões Sudeste (41,7%) e Nordeste (24,7%). 

A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (71,7%), resultado este que vai ao encontro 

do perfil sociodemográfico dos enfermeiros no Brasil, com média de idade 43 anos e 

doutorado (42,2%) na sua maior titulação. (MACHADO et al. 2016).  

A formação de doutores em enfermagem constitui prioridade na área, expandindo-se 

programas de doutorado, nas diversas regiões do país, exceto no Norte que ainda não 

consolidou os dois mestrados acadêmicos existentes e carece de ampliação da massa crítica e 

da produtividade científica, estimulando-se apresentação e execução de Dinter para a região 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - 

CAPES, 2017). 

A média de experiência na área de cuidados intensivos foi de 14 anos, com tempo de 

formado em média de 19 anos, sendo que a principal área de atuação entre os participantes foi 

a de ensino (51,5%). A atuação dos profissionais da saúde não se restringe somente à 

assistência, englobando também a educação que envolve atividades com o paciente, família e 

sociedade, equipe assistencial, além da própria formação de novos profissionais, seja nos 

níveis técnico, de graduação ou de pós-graduação (TREVISO; COSTA, 2017).  

Dos participantes, na primeira rodada, 59,3% tiverem tese e/ou dissertação na área de 

cuidados intensivos e/ou segurança do paciente e na segunda rodada foram 57%. Na primeira 

rodada 78% dos experts indicou que participam de grupos de pesquisa que envolva a temática 

de cuidados intensivos e/ou segurança do paciente, porcentagem que se manteve parecida na 
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segunda rodada. As características dos respondentes permaneceram semelhantes nas duas 

rodadas e podem ser comparadas na tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1- Distribuição dos participantes da pesquisa quanto aos aspectos sócio demográficos. Brasil, 

2019. 

Características 1ª Rodada 2ª Rodada 

Idade; M + DP 43,25 + 8,71 43,30 + 8,50 

Sexo 

  Feminino; n(%) 40 (69) 35 (74,4) 

Masculino; n (%) 18 (31) 12 (25,6) 

Região de domicílio 

  Centro-oeste; n (%) 5 (8,6) 4 (8,5) 

Nordeste; n (%) 14 (24) 12 (25,5) 

Norte; n (%) 2 (3,4) 1 (2,2) 

Sudeste; n (%) 25 (43) 19 (40,4) 

Sul; n (%) 12 (21) 11 (23,4) 

Titulação 

  Pós-Doutorado; n (%) 7 (11,9) 7 (14,9) 

Doutorado; n (%) 25 (44,1) 19 (40,4) 

Mestrado; n (%) 24 (40,7) 20 (42,5) 

Especialização; n (%) 2 (3,4) 1 (2,2) 

Tempo de formação; M + DP 19,42 + 8,93 19,47 + 8,62 

Tempo de experiência em cuidados intensivos; M + DP 14,17 + 8,05 14,06 + 7,97 

Principal atividade profissional 

  Assistência; n (%) 21 (36) 19 (40,4) 

Ensino; n (%) 30 (52) 24 (51,1) 

Pesquisa; n(%) 7 (12) 4 (8,5) 

Tempo de pesquisa em terapia intensiva; M + DP 11,07 + 7,02 10,36 + 5,56 

Tempo de pesquisa em segurança do paciente; M + DP 4,58 + 5,70 4,60 + 5,47 

Tese e/ou dissertação em cuidados intensivos e/ou 

segurança do paciente; n (%) 35 (59,3) 27(57,4) 

Participação em grupos de pesquisa de cuidados 

intensivos e/ou segurança do paciente; n (%) 46 (78) 40(85,10) 
Fonte: Dados da pesquisa: Validação de checklists para prevenção de eventos adversos em UTI: Um estudo 

Delphi, 2019. 

 

Na primeira rodada de discussão, o instrumento contava com 18 domínios 

(checklists) e 149 itens de verificação. Por sugestão dos experts, foram excluídos os domínios: 

Circuito respiratório; Perda acidental de cateter venoso periférico; Perda acidental de 

cateter venoso central; Perda acidental de sonda vesical de demora. Os experts identificaram 

que muitos itens destes domínios já estavam contemplados em outros checklists e por isso a 

sugestão da remoção para não tornar o instrumento extenso e cansativo. Alguns itens também 
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foram incorporados em outros domínios. No Quadro 1, é apresentado o nome dos domínios 

com o número de itens e IVC das rodadas. 

 

Quadro 1- Índice de validade de conteúdo dos domínios da 1ª e 2ª rodada. 

Nome do Domínio IE II IM TI IVC 1ª 

Rodada 

IVC 2ª 

Rodada 

Domínio 1: Processo/procedimento clínico 3 0 1 2 0,97 1,00 

Domínio 2: Documentação 1 0 1 3 0,94 0,95 

Domínio 3: Prevenção de infecção relacionada à 

assistência à saúde: Pneumonia Associada à 

Ventilação Mecânica (PAV) 

0 0 7 7 0,96 0,97 

Domínio 4: Prevenção de infecção relacionada à 

assistência à saúde: Infecção do Trato Urinário 

(ITU) 

6 0 8 14 0,96 0,99 

Domínio 5: Prevenção de infecção relacionada à 

assistência à saúde: Infecção da Corrente 

Sanguínea (para cateter periférico) 

6 0 2 11 0,89 0,95 

Domínio 6: Prevenção de infecção relacionada à 

assistência à saúde: Infecção da Corrente 

Sanguínea (para cateter venoso central) 

6 0 8 17 0,96 0,92 

Domínio 7: Prevenção de Infecção relacionada à 

assistência à saúde: Infecção Cirúrgica (medidas 

de controle pós-operatória) 

8 0 4 8 0,88 0,99 

Domínio 8: Medicação/fluidos IV 1 4 0 13 0,99 0,99 

Domínio 9: Sangue/hemoderivados 1 3 0 9 0,99 0,99 

Domínio 10: Dieta/alimentação 0 1 0 6 0,99 0,99 

Domínio 11: Oxigênio/gás/vapor 0 1 0 6 0,99 0,99 

Domínio 12: Prevenção de extubação acidental 1 2 5 7 0,98 0,99 

Domínio 13: Circuito respiratório* -- -- -- -- 1,00 -- 

Domínio 14: Prevenção de perda de sonda para 

alimentação 

0 2 1 6 0,99 0,96 

Domínio 15: Prevenção de perda de sonda vesical 

de demora** 

-- -- -- -- 0,98 -- 

Domínio 16: Prevenção de perda de cateter 

venoso periférico*** 

-- -- -- -- 0,99 -- 

Domínio 17: Prevenção de perda de cateter 

venoso central**** 

-- -- -- -- 0,99 -- 

Domínio 18: Prevenção de queda 1 2 2 5 0,96 0,99 
Fonte: Dados da pesquisa: Validação de conteúdo de checklists para prevenção de eventos adversos em UTI: Um 

estudo Delphi, 2019. 

Legenda: IE: Itens excluídos; II: Itens inseridos; IM: Itens modificados; TI: Total de itens. 

*Domínio excluído e seus itens realocados para o tópico 12. 

**Domínio excluído e alguns de seus itens realocados no tópico 4.  

***Domínio excluído e alguns de seus itens realocados no tópico 5. 

****Domínio excluído e alguns de seus itens realocados no domínio 6. 
 

 

Na primeira rodada de validação o IVC atingiu 0,97 de concordância geral entre os 

experts, o que indica que o instrumento já estava validado, pois para este estudo foi 
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considerado IVC mínimo de 0,80. No teste alpha de Cronbach o instrumento atingiu o valor 

de 0,87, o que significou ótima confiabilidade. No entanto, apesar dos bons resultados 

obtidos, optou-se por considerar as sugestões/alterações propostas pelos experts e realizar 

nova rodada de discussão para o aprimoramento do instrumento. 

Ao final da segunda rodada, o instrumento contou com 14 domínios e 114 itens de 

verificação. O IVC elevou-se para 0,98 e o alpha de Cronbach para 0,88. Outro estudo Delphi, 

realizado no Brasil, que validou checklists de ações de segurança do paciente só que voltadas 

para o atendimento de emergência obteve resultados similares aos encontrados, com IVC de 

0,94 e alpha de Cronbach de 0,91 (AMAYA; PAIXÃO; SARQUIS; CRUZ, 2016). 

Os valores de alpha maiores, conforme tabela 2, foram dos domínios associados com 

prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, tais como: Domínios 5 e 6- 

Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea (para cateter periférico e cateter venoso 

central); e Domínio 7 - Prevenção de Infecção Cirúrgica (medidas de controle pós-

operatória). Já os valores de alpha menores foram para os domínios 2 – Documentação e 13 - 

Prevenção de perda de sonda para alimentação.  

Ao comparar os domínios da rodada 1 com a rodada 2, houve diferença estatística 

apenas no domínio 13 (valor de p=0,006). O item 2 deste domínio foi sugerido por alguns 

experts para ser acrescentado na 2ª rodada, no entanto, após a rodada viu-se que este item não 

foi tão bem avaliado pela maioria, se comparado com os outros itens do mesmo domínio, o 

que pode ter contribuído, dessa maneira, para a diferença estatística. 
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Tabela 2- Comparação das duas rodadas Delphi. Brasil, 2019. 

Domínio M DP  M DP Alpha de 

Cronbach  

Alpha de 

Cronbach  

Valor 

de p* 

 1ª rodada  2ª rodada 1ª rodada 2ª rodada  

Domínio 1  3,91 0,29  3,95 0,14 0,668 -** 0,423 

Domínio 2 3,77 0,42  3,80 0,34 0,462 0,390 0,709 

Domínio 3 3,81 0,32  3,78 0,29 0,617 0,555 0,230 

Domínio 4 3,85 0,24  3,91 0,16 0,772 0,681 0,244 

Domínio 5 3,77 0,26  3,79 0,32 0,725 0,756 0,935 

Domínio 6 3,85 0,23  3,89 0,25 0,773 0,891 0,300 

Domínio 7 3,77 0,47  3,91 0,17 0,897 0,726 0,072 

Domínio 8 3,98 0,55  3,98 0,51 -** 0,381 0,666 

Domínio 9 3,98 0,94  3,98 0,74 -** 0,718 0,776 

Domínio 10 3,99 0,52  3,98 0,53 -** 0,796 0,857 

Domínio 11 3,97 0,11  3,96 0,12 0,750 0,613 0,710 

Domínio 12 3,93 0,16  3,94 0,16 0,436 0,763 0,936 

Domínio 13 3,94 0,14  3,82 0,29 0,578 0,437 0,006 

Domínio 14 3,87 0,31  3,92 0,23 0,742 0,560 0,718 
Fonte: Dados da pesquisa - Validação de checklists para prevenção de eventos adversos em UTI: Um estudo 

Delphi, 2019. 

Legenda: M: Média; DP: Desvio padrão. 

* Foram comparadas a primeira e segunda rodada pelo teste t de Student para amostras emparelhadas.  

**Não foi possível calcular por serem itens constantes. 

 

Aproximadamente 60% dos itens dos checklists atingiram IVC de 1,00 entre os 

experts. Na Tabela 3, estão os itens que não obtiveram 100% de concordância. O domínio 

com maior IVC foi o número 1 – Processo/procedimento clínico, onde obteve 100% de 

concordância. E os que apresentaram menor IVC foram os números: 2 - Documentação (item 

3); 5 - Prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde: Infecção da Corrente 

Sanguínea para cateter periférico (item 5); 6 - Prevenção de infecção relacionada à 

assistência à saúde: Infecção da Corrente Sanguínea para cateter venoso central (item 1); e 

13 – Prevenção de perda de sonda para alimentação (item 2). No domínio 2 (item 3) os 

experts levantaram dúvidas sobre quais os documentos a serem considerados. No domínio 5 

(item 5) houveram algumas divergências sobre o material a ser utilizado para proteção do 

acesso venoso. No domínio 6 (item 1) apesar da ação ser uma recomendação de guidelines 

nacionais e internacionais, apresentou IVC menor (0,91), mas ainda considerado bom. 

Quanto ao item 2 (domínio 13), estudos não recomendam que a mensuração do 

volume residual gástrico (VRG) seja mantida rotineiramente em pacientes críticos, por falta 

de evidências, e corroboram com os achados da pesquisa, pois o item apresentou IVC baixo se 

comparado com os demais do mesmo domínio (CARVALHO et al. 2017; AMERICAN 

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION - ASPEN, 2016). 
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Tabela 3- Domínios e itens de verificação do instrumento final que não atingiram 100% de 

concordância. Brasil, 2019. 

Validação de Conteúdo (domínios e itens de verificação) M DP IVC 

Domínio 1 – Processo/procedimento clínico 3,95 0,14 1,00 

Domínio 2 – Documentação 3,80 0,34 0,95 

1. Conferir nome do paciente, data de nascimento e identificação do 

leito. Em caso de homônimos, conferir nome da mãe 

3,89 0,37 0,98 

2. Verificar se as informações no documento estão corretas e 

legíveis 

3,85 0,50 0,97 

3. Verificar se o documento foi encaminhado dentro do prazo 

correto 

3,68 0,62 0,91 

Domínio 3 - Prevenção de infecção relacionada à assistência à 

saúde: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) 

3,78 0,29 0,97 

1. Manter paciente com a cabeceira elevada (30- 45°), desde que não 

haja restrições clínicas 

3,70 0,65 0,93 

2. Aspirar secreção traqueal sempre que necessário 3,80  0,57 0,95 

3. Realizar higiene oral com antisséptico bucal disponível na 

unidade, no mínimo 3 vezes ao dia 

3,82  0,43 0,97 

4. Trocar umidificadores passivos com 48 horas de uso e quando em 

mau funcionamento ou visivelmente contaminados 

3,82  0,48 0,95 

5. Trocar sistema fechado de aspiração a cada 72 horas de uso e 

quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminados 

3,76  0,59 0,95 

Domínio 4 - Prevenção de infecção relacionada à assistência à 

saúde: Infecção do Trato Urinário (ITU) 

3,91 0,16 0,99 

1. Separar materiais para a higiene íntima do paciente e sondagem 

vesical 

3,77 0,68 0,95 

2. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico 3,94  0,32 0,97 

3. Higienizar as mãos, calçar a luva estéril e conectar a sonda ao 

coletor de urina 

3,88  0,39 0,98 

4. Colocar o campo estéril fenestrado mantendo exposta a região 

perineal do paciente 

3,92  0,45 0,98 

5. Inserir a sonda com técnica asséptica de inserção; Masculino: 

Mantendo o pênis posicionado em 90°, introduzir a sonda pelo 

meato uretral, até a bifurcação da mesma; Feminino: introduzir o 

cateter pelo meato uretral, cerca de 5 cm após a urina fluir 

3,85  0,61 0,96 

6. Trocar a sonda e o sistema de drenagem urinária quando ocorrer 

desconexão do sistema, vazamento ou qualquer outro tipo de 

contaminação 

3,92  0,34 0,98 

Domínio 5 - Prevenção de infecção relacionada à assistência à 

saúde: Infecção da Corrente Sanguínea (para cateter periférico) 

3,79 0,32 0,95 

1. Remover sujidade visível, no local da futura punção, com água e 

sabão antes da aplicação do antisséptico 

3,79  0,76 0,93 

2. Realizar fricção da pele com solução a base de álcool conforme 

padronizado na instituição 

3,83  0,51 0,93 

3. Utilizar novo cateter periférico a cada tentativa de punção no 

mesmo paciente, optando pelo uso rotineiro de cateter menos 

calibroso 

3,75  0,63 0,93 

4. Limitar no máximo a duas tentativas de punção periférica por 3,65  0,75 0,91 
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profissional e, no máximo, quatro tentativas 

5. Utilizar gaze e fita adesiva apenas quando a previsão de 

manutenção do acesso for menor que 48h. Caso a previsão seja 

maior, utilizar cobertura transparente semipermeável estéril, 

quando disponível 

3,38 1,15 0,85 

6. Realizar o flushing e aspiração para verificar o retorno de sangue 

antes de cada infusão 

3,83  0,42 0,98 

7. Proteger as coberturas, cateteres e conexões com plástico ou outro 

material impermeável durante o banho 

3,85  0,46 0,95 

Domínio 6 - Prevenção de infecção relacionada à assistência à 

saúde: Infecção da Corrente Sanguínea (para cateter venoso 

central) 

3,89 0,25 0,92 

1. Realizar a remoção dos pelos do paciente, quando necessária, 

utilizando tricotomizador elétrico ou tesouras 

3,60  1,04 0,91 

2. Verificar a utilização do campo estéril de forma a cobrir cabeça, 

rosto, tórax e MMSS 

3,84  0,47 0,98 

3. Verificar o retorno venoso, com a seringa, evitando que haja 

refluxo até o extensor 

3,84  0,47 0,98 

4. Conectar o equipo de forma estéril 3,92  0,40 0,98 

5. Utilizar gaze estéril e fita adesiva estéril (se disponível) nas 

primeiras 24 horas da punção 

3,80  0,57 0,93 

6. Realizar curativo com técnica asséptica, utilizando solução 

alcoólica de gliconato de clorexidina > 0,5% 

3,88  0,43 0,98 

7. Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva a cada 24 

horas e a troca com a cobertura estéril transparente a cada 7 dias. 

Trocar imediatamente a cobertura, se estiver suja, solta ou úmida 

3,92  0,40 0,95 

8. Realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e ports 

de adição de medicamentos com solução antisséptica a base de 

álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção 

mecânica, de 5 a 15 segundos 

3,92  0,40 0,98 

9. Avaliar diariamente a necessidade de manutenção do cateter 3,92  0,40 0,98 

10. Trocar equipos de infusão contínua a cada 72 horas ou 

conforme protocolo institucional 

3,92  0,40 0,93 

11. Trocar equipo de administração intermitente a cada 24 horas 

ou conforme protocolo institucional 

3,92  0,40 0,98 

12. Trocar o equipo e dispositivo complementar utilizado para 

administrar o propofol (juntamente com o frasco do 

medicamento) de 6 – 12 horas 

3,80  0,50 0,98 

13. Desprezar o equipo e dispositivo complementar de 

administração de hemocomponente após a infusão 

3,92  0,40 0,98 

Domínio 7 - Prevenção de infecção relacionada à assistência à 

saúde: Infecção Cirúrgica (medidas de controle pós-operatória) 

3,91 0,17 0,99 

1. Utilizar para a limpeza da ferida: frasco de soro fisiológico 0,9% 

com ponteiras para irrigação ou seringa de 20 ml contendo soro 

fisiológico 0,9% e ponteira de irrigação 

3,85  0,41 0,97 

2. Analisar indicação de cobertura com a comissão de feridas 3,88  0,39 0,97 

3. No curativo de fixador externo, realizar a limpeza dos locais de 

inserção dos pinos com soro fisiológico 0,9% removendo crostas 

e sujidades. Após, realizar antissepsia com clorexidina 0,5% e 

ocluir com gazes, acolchoado e atadura de crepom 

3,81  0,49 0,95 
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Fonte: Dados da pesquisa: Validação de checklists para prevenção de eventos adversos em UTI: Um estudo 

Delphi, 2019. 

 

Quanto ao conteúdo, os checklists contemplam questões importantes relacionadas à 

segurança do paciente em UTI, como: processo/procedimento clínico, documentação, 

prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, prevenção de erros de medicação, 

prevenção de deslocamentos de dispositivos médicos, prevenção de quedas, dentre outros.  

Eventos envolvendo processo/procedimento clínico correspondem a falhas durante a 

assistência, e nos últimos cinco anos houve 52.408 registros no Brasil. Os processos 

envolvidos foram: procedimento/tratamento/intervenção, assistência geral; diagnóstico; 

contenção física e triagem (ANVISA, 2019). Estudo de coorte retrospectivo realizado em 

nove UTIs no município de São Paulo, Brasil, destacou que os eventos adversos moderados e 

graves mais incidentes foram relacionados a processo/procedimento clínico com 37,1% de 

ocorrência (TOFFOLETTO et al. 2016). Relacionados à falha na documentação e 

identificação do paciente foram 28.625 notificações nos últimos cinco anos no Brasil 

(ANVISA, 2019). 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) continuam sendo um grande 

problema de saúde pública e ameaça à segurança do paciente em todo o mundo. Estudo, 

 

Domínio 8 – Medicação/fluidos IV 3,98 0,51 0,99 

1. Dupla checagem 3,85  0,46 0,96 

Domínio 9 – Sangue/hemoderivados 3,98 0,74 0,99 

1. Horário certo 3,92  0,34 0,98 

Domínio 10 - Dieta/alimentação 3,98 0,53 0,99 

1. Consistência certa 3,96  0,20 0,98 

Domínio 11 - Oxigênio/gás/vapor 3,96 0,12 0,99 

1. Armazenamento certo 3,85  0,46 0,96 

Domínio 12 - Prevenção de extubação acidental 3,94 0,16 0,99 

1. Trocar diariamente a fixação do dispositivo e sempre que 

necessário. Realizar o procedimento em dois profissionais 

3,85  0,46 0,96 

Domínio 13 - Prevenção de perda de sonda para alimentação 3,82 0,29 0,96 

1. Fixar a sonda adequadamente no paciente, trocá-la diariamente e 

sempre que necessário 

3,71  0,79 0,94 

2. Verificar volume residual gástrico antes de cada administração da 

dieta 

3,63  0,83 0,89 

3. Lavar a sonda com 20 ml de água destilada, antes e após 

administração de medicamentos e dietas 

3,81  0,53 0,94 

4. Avaliar necessidade de restrição mecânica, conforme protocolo 

institucional 

3,85  0,61 0,98 

Domínio 14 - Prevenção de queda 3,92 0,23 0,99 

1. Manter cama/maca com grades elevadas 3.92  0,34 0,98 

2. Avaliar necessidade de restrição mecânica, conforme protocolo 

institucional 

3,83  0,72 0,96 
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realizado em UTI, na Ucrânia, avaliou a prevalência dessas infecções entre 642 pacientes, 

onde 148 infecções foram observadas (23,1%). A morte durante a hospitalização foi relatada 

em 20,1% dos casos. Pneumonia (47,3%), infecção da corrente sanguínea (21,6%) e infecção 

do trato urinário (ITU) (14,9) juntos representaram 83,8% de todas as IRAS relatadas. A 

maioria dos casos dessas infecções foi associada ao dispositivo invasivo (SALMANOV et al. 

2019).  

Segundo o Boletim Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde da 

ANVISA, quanto aos indicadores de IRAS em UTIs, no ano de 2017, a incidência foi de 

11,50 para PAV; 4,70 para ITU associada a uso de sonda vesical de demora (SVD); 4,40 para 

infecção da corrente sanguínea associada a uso de cateter venoso central (CVC) (ANVISA, 

2017). 

Outro evento adverso bastante incidente são erros de medicação, os quais ocorrem 

todos os dias, causando lesões aos pacientes e até mortes (RIAZ MK; RIAZ M; LATIF, 

2017). A administração de medicamentos intravenosos é amplamente relatada como propensa 

a erros (BLANDFORD  et al. 2019). Nos últimos cinco anos foram 7.749 notificações no País 

(ANVISA, 2019). 

Destaca-se também a remoção não planejada de dispositivos médicos que pode 

causar danos ao paciente e muitas vezes é evitável. As causas e consequências dependem do 

tipo de dispositivo removido (BALMFORTH; THOMAS, 2019). Estudo realizado em UTIs 

do Reino Unido revisou 34.705 relatórios de incidentes, dos quais 1090 descreveram a 

remoção de dispositivos não planejados. A taxa média de remoção do dispositivo foi de 0,7 

por 1000 pacientes-dia por unidade e incluíram principalmente os tubos nasogástricos (317), 

os cateteres centrais (245), os tubos de traqueostomia (174) e os tubos endotraqueais 

(140). Foram relatadas 11 paradas cardíacas (8 associadas a dispositivos das vias aéreas e 3 

com cateteres centrais). Fatores que contribuem para o deslocamento incluíram colocação 

inicial (188), fatores do paciente (563) e manuseio manual (238) (BALMFORTH; THOMAS, 

2019). 

As quedas são outro problema importante, afetando adultos de qualquer idade, mas 

os idosos são uma população mais suscetível, sendo uma das principais causas de lesão ou 

morte entre esta população (MARQUES; QUEIRÓS; APÓSTOLO; CARDOSO, 2017). São 

responsáveis por dois em cada cinco eventos relacionados à assistência do paciente, com 

incidência que varia de 1,4 a 13 quedas para cada mil pacientes/dia e com danos que ocorrem 

em 30 a 50% dos casos
 
(STEPHENSON et al. 2016; ABREU et al.2015; CORREA et al. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salmanov%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31175725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blandford%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31197746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardoso%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29035965
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2012; PRATES et al. 2014). No Brasil, nos últimos 5 anos foram registrados 34.408 casos de 

quedas (ANVISA, 2019). 

Esses temas, abordados nos checklists, fazem parte de protocolos do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, no Brasil, e da Estrutura Conceitual da CISP, da OMS. É 

evidente a grande ocorrência desses eventos no mundo e no Brasil, isto que muitos acabam 

não sendo relatados e notificados.  

Cada vez mais, precisa-se pensar em estratégias e medidas de controle que consigam 

evitar a ocorrência dos mesmos e oportunizar a máxima segurança ao paciente. A utilização 

de checklists pode ser grande aliada na prevenção de eventos adversos e consequentemente na 

melhoria das práticas assistenciais em saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

O objetivo da pesquisa foi alcançado e validado, com satisfatório grau de 

concordância (IVC de 0,98) e de confiabilidade (alpha de Cronbach de 0,88), quatorze 

checklists voltados para a segurança do paciente em terapia intensiva, para compor parte do 

conteúdo do app ICUsafety. A aplicação de listas de checagem é uma das ações propostas 

pela Estrutura Conceitual da CISP para prevenção de eventos adversos. E acredita-se que sua 

utilização pode contribuir com a mitigação e prevenção de incidentes relacionados à 

assistência à saúde, além de facilitar o acesso aos itens de verificação via dispositivo móvel.  

Procurou-se trazer no conteúdo dos checklists domínios e itens importantes de 

verificação para a melhoria e fortalecimento da segurança do paciente, tais como relacionados 

com processos e procedimentos, documentação, prevenção de infecções relacionadas à 

assistência à saúde, medicação, prevenção de deslocamentos de dispositivos médicos, 

prevenção de quedas, além de outros. 

Tais checklists podem ser utilizados por enfermeiros da prática clínica que atuam em 

UTI e também serem adaptados para outros ambientes assistenciais trazendo contribuições ao 

cuidado seguro. 
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4.3 MANUSCRITO IV 

Camila Santos Pires Lima 

Sayonara de Fátima Faria Barbosa 

 

Avaliação de usabilidade e conteúdo do aplicativo móvel em saúde ICUsafety 

 

RESUMO 

Objetivo: avaliar a usabilidade e o conteúdo do aplicativo ICUsafety a partir da escala System 

Usability Scale (SUS) e das dez heurísticas de Nielsen. Método: avaliação de produção 

tecnológica de um protótipo de aplicativo móvel em saúde.  Participaram dez enfermeiros 

com experiência em terapia intensiva e quatro profissionais da área da tecnologia da 

informação. Primeiramente foi acessado, pelos participantes, o simulador do aplicativo e após 

procedeu-se com a avaliação. O respondente do questionário SUS assinalou sua resposta 

numa escala Likert de cinco pontos, onde 1 correspondeu a discordo totalmente e 5 a 

concordo totalmente, ao final foi gerado um escore com o índice de satisfação do usuário. 

Além da usabilidade, os enfermeiros avaliaram o conteúdo do aplicativo, respondendo a duas 

questões. As heurísticas foram analisadas de acordo com os problemas de usabilidade 

encontrados e o grau de severidade. Resultados: o aplicativo foi considerado com excelente 

usabilidade, pelos enfermeiros, com índice de satisfação obtido na escala SUS de 85.80 

pontos. Quanto à avaliação do conteúdo, todos os enfermeiros, 10 (100%), consideraram o 

mesmo atualizado e com aspectos importantes para a redução de eventos adversos e melhoria 

da segurança do paciente. Com relação às heurísticas, as 10 foram violadas, apresentando 25 

problemas de usabilidade, sendo a maioria classificada como problema menor de usabilidade, 

onde o conserto deverá ter baixa prioridade. Quanto aos outros problemas identificados, 4 

foram avaliados como problemas graves de usabilidade e 3 como catastróficos. Conclusão: as 

sugestões e recomendações dos avaliadores foram fundamentais para aperfeiçoamento da 

interface e de funcionalidades da versão final, antes do aplicativo ser disponibilizado 

publicamente. 

Palavras-chave: Aplicativos Móveis. Satisfação do usuário. Heurística Computacional. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias emergentes mostram um grande potencial no campo do atendimento 

ao paciente. Uma dessas tecnologias são os aplicativos (apps) móveis em saúde que 

explodiram em número e variedade nos últimos anos, e oferecem grande promessa na 

capacidade de coletar e monitorar dados de saúde do paciente (PHILPOTT; GUERGACHI; 

KESHAVJEE, 2017). Há alguns anos as intervenções de saúde móvel dependiam de serviços 

de mensagens curtas (SMS) de voz ou texto, no entanto, a crescente disponibilidade e 

facilidade de uso dos apps permitiu um avanço significativo de aplicações móveis que podem 

ser utilizadas para mudança de comportamento de saúde (MCKAY et al. 2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKay%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27760883
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Apesar dos avanços, é imprescindível a contínua avaliação destes recursos 

tecnológicos por meio de ferramentas descomplicadas e que considerem a opinião de seus 

usuários, para que as funcionalidades sejam relevantes e que tragam conhecimento atualizado, 

uma vez que são importantes para a tomada de decisões por gestores e profissionais de saúde 

(GEORGE; DECRISTOFARO; MURPHY; SIMS, 2017; PADRINI-ANDRADE et al. 2018). 

Muitas destas aplicações são de baixa qualidade, com conteúdos inadequados, além de serem 

construídos com funcionalidades complexas e objetivos confusos que podem não ajudar o 

objetivo final de um usuário (ALNSOUR; HAZARIKA; KHUNTIA, 2017). 

Um critério importante para avaliação de um produto tecnológico, nesse caso, os 

apps, é a avaliação de usabilidade. Para a norma da International Organization for 

Standardization – ISO (Organização Internacional de Normalização) 9241-11, a usabilidade é 

considerada uma “medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para 

alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico 

de uso” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2011, p.3).  

Estudo de revisão, de Skiba (2017), identificou critérios e instrumentos para avaliar 

apps móveis. Uma das ferramentas destacada no estudo foi desenvolvida pela HealthCare 

Information Management Systems Society (HIMSS) e inclui variáveis de usabilidade como 

simplicidade, naturalidade, consistência, feedback, uso eficaz da linguagem, interações 

eficientes, apresentação efetiva de informações, preservação de contexto e minimização da 

sobrecarga cognitiva. 

Skiba (2017) cita ainda o The Health IT Usability Evaluation Model (Health-

ITUEM), desenvolvido em 2013 e construído utilizando o documento ISO 9241-11 e 

princípios de especialistas como Nielsen (1995), Shneiderman e Plaisant (2010) e Norman 

(2002). Os conceitos incluem: prevenção, integralidade, memorabilidade, necessidades de 

informação, flexibilidade, aprendizagem, velocidade de desempenho, competência e outros 

resultados (SKIBA, 2017; BROWN; YEN; ROJAS; SCHNALL, 2013).  

Estudo de revisão sistemática mostrou que um dos métodos de avaliação de 

usabilidade mais utilizado é a avaliação heurística (MARTINS; QUEIRÓS; ROCHA; 

SANTOS, 2013). Dentre elas, cita as heurísticas de Nielsen, um método simples e de baixo 

custo, capaz de encontrar vários problemas de usabilidade com um número reduzido de 

avaliadores, em um curto período de tempo, que possuem alta fidedignidade nos resultados, 

além de possibilitar que sejam fornecidas sugestões para a melhoria da interface (CHOI; 

BAKKEN, 2010; DAVIDS; CHIKTE; HALPERIN, 2013; ALSUMAIT; AL-OSAIMI, 2010; 
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WEEGEN; VERWEY; TANGE; SPREEUWENBERG; WITTE, 2014; NABOVATI; 

VAKILI-ARKI; ESLAMI; KHAJOUEI, 2014).  

A avaliação heurística deve ser executada por um conjunto pequeno de avaliadores 

que pode variar entre três e cinco pessoas. Uma quantidade inferior a três é insuficiente para 

obter resultados fidedignos e superior a cinco é desnecessária, pois as avaliações dos 

problemas de usabilidade encontradas se tornam recorrentes (MARTINS; QUEIRÓS; 

ROCHA; SANTOS, 2013). 

A usabilidade, como já mencionado, também engloba a satisfação dos usuários. Para 

avaliação desse critério existe a escala System Usability Scale (SUS) desenvolvida em 1986, 

por John Brooke, no laboratório da Digital Equipment Corporation, no Reino Unido. É um 

questionário composto por dez itens, com cinco opções de respostas (LEWIS; SAURO, 

2009). Sendo um dos instrumentos mais aceitos pela confiabilidade e validade (BANGOR; 

KORTUM; MILLER, 2008). O instrumento original foi construído em língua inglesa, sendo 

traduzido para a língua portuguesa, na pesquisa de Tenório et al. (2011, p. 3).  

 Os termos “satisfação” e “usabilidade” estão diretamente associados, visto que, 

quando as pessoas enfrentam facilidades de uso nos processos, ferramentas, sistemas, 

produtos e serviços disponibilizados pelas organizações, maiores são as possibilidades de 

satisfação dos clientes e usuários (LIMA; MELO; FERREIRA; CUNHA, 2015). 

A avaliação é uma prática que serve para determinar o quão fácil o app é para ser 

usado e observa-se o usuário tentar realizar uma tarefa na aplicação. Os problemas 

descobertos podem ser corrigidos antes do app ser disponibilizado, de maneira que assim que 

for possível fazer um protótipo é recomendado que a avaliação seja feita (GUIMARÃES; 

SANTOS; FONTANA, 2017). Os testes iniciais são de grande valia, pois revelam uma série 

de funcionalidades e melhorias apontadas pelos usuários.  Dentre elas, destacam-se melhorias 

de estética, de interações, relacionadas ao design da interface e funcionalidades relacionadas à 

experiência do usuário (GUIMARÃES; SANTOS; FONTANA, 2017). 

A avaliação do conteúdo técnico da aplicação, por profissionais da área, também é 

fundamental para garantir que o mesmo seja adequado para aquele perfil de usuário e dessa 

forma preservar a qualidade das informações. Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a usabilidade e o conteúdo do aplicativo ICUsafety a partir da escala System 

Usability Scale (SUS) e das dez heurísticas de Nielsen. 

 

 

 

https://www.himss.org/
https://www.himss.org/
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MÉTODO 

 

Trata-se de uma avaliação de produção tecnológica do app ICUsafety como terceira 

etapa de estudo de tese de doutorado
I
. Os participantes foram dez enfermeiros especialistas ou 

com experiência na área de terapia intensiva e quatro profissionais da área da tecnologia da 

informação (TI), sendo a amostra intencional (ou proposital) não probabilística. Adotou-se 

como critérios de inclusão: 1) enfermeiros especialistas ou com experiência em terapia 

intensiva; 2) profissionais da área da TI, com formação em ciências da computação, sistemas 

de informação, engenharia da computação ou cursos correlatos. A coleta de dados deu-se no 

mês de julho/2019. 

Primeiramente foram encaminhadas, aos participantes, as cartas convites e os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, por meio do Google® formulários. 

Posteriormente foi enviado o link para acesso ao simulador do app e os instrumentos de 

avaliação que foram: a escala SUS (para enfermeiros) e as heurísticas de Nielsen (para 

profissionais da TI). Para preservar o anonimato dos participantes, os mesmos receberam a 

seguinte identificação: Enfermeiros – E1 a E10. Profissionais da TI – Ti1 a Ti4. 

O respondente do questionário SUS assinalou sua resposta numa escala Likert 

considerando 1: discordo totalmente, 2: discordo parcialmente, 3: indiferente, 4: concordo 

parcialmente, 5: concordo totalmente. O instrumento contém 10 questões, para calcular o 

índice de satisfação da escala, primeiro é somado o escore de cada item, para os itens ímpares 

o escore individual é a nota recebida menos 1. Para os itens pares, a contribuição é 5 menos a 

nota recebida. Multiplica-se a soma de todos os escores por 2,5 e assim é obtido o valor total 

da SUS (BROOKE, 1996).  

Após a pontuação e o cálculo do escore, é possível fazer a classificação do app 

avaliado, sendo: 20,5 (pior imaginável); 21 a 38,5 (ruim); 39 a 52,5 (mediano); 53 a 73,5 

(bom); 74 a 85,5 (excelente); e 86 a 100 (melhor imaginável) (BANGOR; KORTUM; 

MILLER, 2009). Além da avaliação de usabilidade, para os enfermeiros, foram consideradas 

duas questões relacionadas ao conteúdo do app, sendo estas: Você considerou o conteúdo do 

app atualizado? O conteúdo do aplicativo trouxe aspectos importantes para a redução de 

eventos adversos e melhoria da segurança do paciente em terapia intensiva? 

                                                           
I
 Tese de doutorado intitulada: “ICUsafety: aplicativo móvel para registro e análise da segurança do paciente 

em terapia intensiva”. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, SC, Brasil, 2019. 
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A escala Likert também foi utilizada para a avaliação das heurísticas de Nielsen, que 

foram analisadas de acordo com seu grau de severidade, considerando a seguinte pontuação: 0 

= Não é considerado, totalmente, um problema de usabilidade, 1 = Problema apenas estético: 

não necessita ser consertado a menos que haja tempo disponível, 2 = Problema menor de 

usabilidade: o conserto desse problema deverá ter baixa prioridade, 3 = Problema maior de 

usabilidade: é importante consertá-lo, para isso deverá ser dado alta prioridade, 4 = Catástrofe 

de usabilidade: é obrigatório consertá-lo, antes de o produto ser divulgado (NIELSEN, 1995). 

No quadro 1, estão as heurísticas com as perguntas que foram avaliadas. 

 

Quadro 1- Heurísticas de Nielsen 

Heurísticas Perguntas 

H1 - Visibilidade do estado do sistema Os usuários são informados sobre o progresso 

do aplicativo com a resposta apropriada e em 

um tempo aceitável? 

H2 - Correspondência entre a interface 

do sistema e o mundo real 

O aplicativo utiliza conceitos e linguagem 

familiares aos usuários em vez de termos 

técnicos? O aplicativo utiliza convenções do 

mundo real e apresenta as informações de 

maneira natural e em ordem lógica? 

H3 - Controle do usuário e liberdade Os usuários podem fazer o que querem e 

quando desejam? 

H4 - Consistência e padrões Os elementos de design, como os objetos e as 

ações, têm o mesmo significado ou efeito em 

situações diferentes? 

H5 - Prevenção de erros Os usuários cometeriam erros que não 

cometeriam em interfaces melhores? 

H6 - Reconhecimento em vez de 

lembrança 

Os elementos do projeto, como os objetos, as 

ações e as opções, estão visíveis? O usuário é 

forçado a lembrar-se de informações de uma 

parte para outra do sistema? 

H7 - Flexibilidade e eficiência de 

utilização 

Os métodos das tarefas são eficientes? Os 

usuários podem customizar ações frequentes ou 

atalhos? 

H8 - Estética e design minimalista Os diálogos contêm informações irrelevantes ou 

raramente utilizadas? 

H9 - Ajude os usuários a reconhecer, 

diagnosticar e recuperar erros 

As mensagens de erro são expressas em 

linguagem plena (sem códigos)? Elas 

descrevem o problema exatamente e sugerem 

uma solução? 

H10 - Ajuda e documentação Uma ajuda apropriada é fornecida? Essa 

informação é fácil de ser encontrada e focada na 

tarefa do usuário? 
Fonte: Nielsen, 1995. Carvalho; Évora; Zem-Mascarenhas, 2016. 
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Os dados foram transcritos para uma base de dados, utilizando o software Microsoft 

Excel® e utilizada a estatística descritiva (médias, desvio padrão, valor máximo e valor 

mínimo). Foi calculado o índice de satisfação da escala SUS e analisados os problemas de 

usabilidade de acordo com o grau de severidade proposto por Nielsen (1995). A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFSC, sob o protocolo 

CAAE 04987318.1.0000.0121 e parecer nº 3.172.096. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estudo avaliou a usabilidade e o conteúdo do protótipo do app móvel ICUsafety. 

Na tabela 1, apresenta-se a análise dos dez itens contidos no instrumento SUS com o índice de 

satisfação obtido resultado da média dos escores de todos os participantes. 

 

Tabela 1- Análise da escala SUS, Brasil, 2019. 

Itens da System Usability Scale (SUS) Média Desvio 

padrão 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

(1) Acho que gostaria de utilizar este 

aplicativo frequentemente 

4,30 1,19 5,00 1,00 

(2) Considerei o aplicativo mais 

complexo do que o necessário 

2,10 1,37 5,00 1,00 

(3) Achei o aplicativo fácil para usar 4,40 0,66 5,00 3,00 

(4) Acho que precisaria de apoio de um 

suporte técnico para ser possível 

usar este aplicativo 

1,80 0,98 4,00 1,00 

(5) Achei que as diversas funções neste 

aplicativo foram bem integradas 

4,50 0,67 5,00 3,00 

(6) Achei que houve muita 

inconsistência neste aplicativo 

1,50 0,92 4,00 1,00 

(7) Imagino que a maioria das pessoas 

aprenderá a usar esse aplicativo 

rapidamente 

4,50 0,92 5,00 2,00 

(8) Achei o aplicativo muito 

pesado/complicado para uso 

1,40 0,66 3,00 1,00 

(9) Senti-me muito confiante usando 

esse aplicativo 

4,20 1,25 5,00 1,00 

(10) Precisei aprender uma série de 

coisas antes que eu pudesse 

continuar a utilizar esse aplicativo 

1,60 1,20 5,00 1,00 

INDICE DE SATISFAÇÃO SUS 85,80 15,25 100,00 55,00 
Fonte: Dados da pesquisa “Avaliação de usabilidade e conteúdo do aplicativo móvel em saúde ICUsafety”, 

2019. 
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Pelo escore da escala SUS, o app ICUsafety, obteve 85,80 pontos, com valor mínimo 

de 55,00 e máximo de 100. Outros achados de estudos, como de Padrini-Andrade et al. (2018) 

que realizaram uma pesquisa transversal e exploratória sobre a usabilidade de um sistema de 

informação em saúde neonatal, por meio da escala SUS obteve escore total de 73,30. 

(PADRINI-ANDRADE et al. 2018). Kortum e Sorber (2015) coletaram dados sobre a 

usabilidade de apps para telefones celulares e tablets, em duas classes gerais de sistemas 

operacionais, iOS e Android.  A classificação média dos 10 principais aplicativos em todas as 

plataformas foi de 77,70 (KORTUM; SORBER, 2015). 

De acordo com Sauro (2009), após analisar resultados da escala SUS em 500 

avaliações diferentes, pontuações média abaixo de 68 indicam que a usabilidade pode estar 

comprometida, sendo aconselhável realizar mudanças na interface desse sistema. Bangor, 

Kortum e Miller (2009) trazem que sistemas que atingem entre 80 e 90 pontos são 

considerados que possuem uma usabilidade excelente. Desse modo, o app ICUsafety foi 

avaliado com excelente usabilidade pelos enfermeiros. 

Os itens da SUS nº 5 – “Achei que as diversas funções neste aplicativo foram bem 

integradas” e nº 7 “Imagino que a maioria das pessoas aprenderá a usar esse aplicativo 

rapidamente”, estão relacionados, segundo Tenório et al. (2011), com eficiência e facilidade 

de aprendizagem, sendo que ambos obtiveram as maiores pontuações na avaliação do app 

ICUsafety, com média de 4,50.  

Quanto às questões referentes ao conteúdo do app e relevância do tema para a área de 

segurança do paciente e prevenção de eventos adversos em UTI, todos os enfermeiros - 10 

(100%) concordaram com as perguntas. Abaixo, destaca-se um comentário/recomendação do 

avaliador E6: 

E6- Achei muito interessante e sem dúvida pode contribuir para segurança do 

paciente. Acho que o checklist poderia ser lincado ao evento, ao final, trazendo 

propostas de intervenções/ prevenções relacionadas aos motivos que levaram ao 

desfecho [...]. 

 

Cabe explicar que no app ICUsafety, o menu dos checklists aparece ao final do 

processo de detecção e registro do incidente, onde o usuário é livre para selecionar a lista de 

verificação desejada (exemplificado mais adiante na figura 2). Os checklists não são 

personalizados para cada paciente, mas sim de acordo com o evento adverso ocorrido. 

Com relação à avaliação das heurísticas propostas por Nielsen, as dez foram 

violadas, gerando 25 problemas de usabilidade. A avaliação heurística é uma técnica da 

engenharia de usabilidade eficaz para encontrar diversos tipos de problemas em interfaces de 
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sistemas (NIELSEN, 1994). A frequência dos problemas de usabilidade e o grau de 

severidade estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2- Heurísticas violadas, problemas de usabilidade e severidades encontrados nas telas do 

protótipo. Brasil, 2019. 

Heurística violada Problemas de usabilidade   Severidades 

 Porcentagem 0 1 2 3 4 

1- Visibilidade do estado do sistema 4 (16%)   4   

2- Correspondência entre a interface do 

aplicativo e o mundo real 

1 (4%) 3    1 

3- Controle do usuário e liberdade 2 (8%) 2  2   

4- Consistência e padrões 1 (4%) 3 1    

5- Prevenção de erro 4 (16%)  1 2 1  

6- Reconhecimento em vez de 

lembrança 

1 (4%) 3  1   

7- Flexibilidade e eficiência de 

utilização 

4 (16%)  1 2 1  

8- Estética e design minimalista 2 (8%) 2  2   

9- Ajuda os usuários a reconhecer, 

diagnosticar e recuperar erros 

3 (12%) 1  1 1 1 

10-Ajuda e documentação 3 (12%) 1  1 1 1 

Total  25 (100%) 15 3 15 4 3 
Fonte: Dados da pesquisa “Avaliação de usabilidade e conteúdo do aplicativo móvel em saúde ICUsafety”, 

2019. 

 

De acordo com os achados do estudo, “Visibilidade do estado do sistema”, 

“Prevenção de erro”, “Flexibilidade e eficiência de utilização”, “Ajuda os usuários a 

reconhecer, diagnosticar e recuperar erros” e “Ajuda e documentação” representaram mais 

de 70% das heurísticas violadas.  

Outra pesquisa encontrada, que também utilizou as heurísticas de Nielsen para 

avaliação da usabilidade de um protótipo, apresentou 31 problemas de usabilidade, onde 

“Visibilidade do estado do sistema” representou boa parte das heurísticas violadas. 

(CARVALHO; ÉVORA; ZEM-MASCARENHAS, 2016).  

Ao investigarem problemas de usabilidade em uma aplicação móvel de acesso à 

serviços do Sistema Único de Saúde brasileiro, Júnior et al. (2018) utilizaram as heurísticas de 

Nielsen, e de outros autores, como Shneiderman (2010) e identificaram cerca de 46 problemas 

de usabilidade com 13 incidências referentes à "Visibilidade do estado do sistema". 

Problemas de usabilidade que dizem respeito à heurística 1 apareceram nos estudos 

destacados e também na avaliação do app ICUsafety. Essa heurística refere-se à visão de 

status do usuário dentro do aplicativo, ou seja, a aplicação deve mostrar o fluxo que o usuário 

deve seguir e a posição do mesmo dentro do app. Como exemplo, informar em qual tela está e 
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para onde deve prosseguir. No ICUsafety, o usuário segue um fluxo de informações, no 

entanto, precisa-se esclarecer melhor este fluxo na interface do app, com informações claras 

de quais serão as próximas telas, suas funcionalidades e a efetivação das ações realizadas pelo 

usuário. Na figura 1, mostra-se um exemplo do fluxo do app, com a tela de acesso, o menu 

principal e a tela do incidente selecionado. 

 

Figura 1– Telas do aplicativo ICUsafety 

 
Fonte: Dados da pesquisa “Avaliação de usabilidade e conteúdo do aplicativo móvel em saúde ICUsafety”, 

2019. 

 

A heurística 7 - “Flexibilidade e eficiência de utilização”, foi identificada com 

problemas de usabilidade no estudo de Dias, Pereira e Freire (2017), bem como a nº 10 - 

“Ajuda e documentação”, ambas também violadas no app ICUsafety. A heurística 7, prevê 

atalhos para facilitar uma ação/tarefa do usuário. Os únicos atalhos do ICUsafety foram 

botões para retornar ao menu principal e ao menu de checklists, exemplificados na figura 2.  

Quanto à heurística 10, não foi implementado no protótipo sistema de ajuda e 

documentação. Embora seja melhor um sistema/app que possa ser usado sem documentação, 

é necessário prover “Help” e documentação. Essas informações devem ser fáceis de 

encontrar, focalizadas na tarefa do usuário e não muito extensas (NIELSEN, 1994). 

 

 

 



140 
 

Figura 2– Telas do aplicativo ICUsafety (menu de checklists) 

 
Fonte: Dados da pesquisa “Avaliação de usabilidade e conteúdo do aplicativo móvel em saúde ICUsafety”, 

2019. 

 

A maioria dos problemas de usabilidade do ICUsafety foram classificados como 

“menor de usabilidade”, onde o conserto deverá ter baixa prioridade. Quanto aos outros 

problemas identificados, quatro foram avaliados como “problemas graves de usabilidade” e 

três como “catastróficos”. 

O primeiro problema catastrófico identificado no presente estudo diz respeito à 

heurística 2 – Correspondência entre a interface do aplicativo e o mundo real, onde o 

avaliador Ti2 sinalizou que o símbolo denominado na área de TI como “menu hambúrguer” 

ao ser clicado, permanecia carregando e não progredia para outras telas. Os demais 

avaliadores não consideraram esta heurística com problemas de usabilidade.  

A heurística 9 – Ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros, 

também foi classificada com problema catastrófico de usabilidade, o avaliador Ti3 respondeu 

não ter encontrado mensagens de erros disponíveis ao usuário. Quanto aos demais 

avaliadores, o Ti1 sinalizou problema grave de usabilidade, o Ti2 não considerou problemas 

de usabilidade e o Ti4 considerou problema menor de usabilidade. 

O último problema catastrófico foi para a heurística 10 – Ajuda e documentação, de 

acordo com o avaliador Ti3 não havia disponível ajuda e documentação na aplicação. O Ti1 

considerou problema grave de usabilidade, o Ti2 não considerou problema de usabilidade e 

Ti4 analisou como problema menor de usabilidade. 
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Grande parte dos problemas graves e catastróficos, de usabilidade, que foi 

identificado pelos avaliadores estava relacionada com opções de ajuda ao usuário e prevenção 

de erros. Uma limitação do estudo foi o protótipo não apresentar ainda todas as 

funcionalidades e, portanto, algumas ações não puderam ser avaliadas. Como exemplo, não 

foi possível, nesse primeiro momento, desenvolver mensagens de erros/alertas, caixas de 

confirmação de ações e informações de ajuda/de correções de erros. 

Os principais comentários e recomendações dos avaliadores, para a melhoria da 

usabilidade do app, foram compilados na nuvem de palavras abaixo, apresentada na figura 3. 

 

Figura 3- Nuvem de palavras dos comentários/recomendações dos avaliadores da TI 

 
Fonte: Dados da pesquisa “Avaliação de usabilidade e conteúdo do aplicativo móvel em saúde ICUsafety”, 

2019. 

 

A vantagem da avaliação heurística é que os avaliadores, especialistas no método, 

podem sugerir soluções para os problemas encontrados, destacar os pontos fortes e frágeis e, 

portanto, as sugestões serem consideradas para a versão final do protótipo (CARVALHO; 

ÉVORA; ZEM-MASCARENHAS, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Atualmente, com o aumento crescente de apps móveis, disponíveis nas diferentes 

plataformas para downloads, torna-se importante avaliar a qualidade dessas ferramentas 

tecnológicas para garantir que o conteúdo a ser acessado seja adequado, com funcionalidades 

e interface que favoreçam o entendimento e a satisfação do usuário.  
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Para isso, existem alguns critérios a serem seguidos no desenvolvimento de apps, 

dentre estes, a avaliação da usabilidade e conteúdo, onde, nesta pesquisa, foram considerados 

para análise por dois grupos de especialistas, enfermeiros e profissionais da área de TI.  

Os instrumentos utilizados para avaliação da usabilidade mostraram-se adequados 

para medir o grau de satisfação do usuário e identificar os principais problemas com o uso do 

app. Além disso, foi possível verificar a relevância do conteúdo por enfermeiros com 

experiência na área de terapia intensiva.  

A avaliação das heurísticas de Nielsen permitiu encontrar erros e diferentes graus de 

severidades que foram apontados pelos avaliadores. As críticas, sugestões e recomendações 

levantadas foram fundamentais para melhorias da versão final do aplicativo, antes de ser 

disponibilizado publicamente.  
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5 CONCLUSÕES DA TESE 

 

Em todo o mundo é crescente o avanço na utilização de dispositivos móveis e no 

respectivo desenvolvimento de aplicativos para saúde. Este estudo apresentou a união de duas 

áreas complexas, a informática em enfermagem e a segurança do paciente, atendendo ao rigor 

de que o desenvolvimento de qualquer aplicação com recursos de informática em saúde 

requer conhecimento dos dados que são processados, seu fluxo e sua estruturação, para a 

partir disso, obter informações e conhecimentos para melhorar a prática em saúde em 

diferentes cenários assistenciais. 

O primeiro objetivo deste estudo, descreveu as etapas para o desenvolvimento do 

aplicativo móvel (ICUsafety) para registro e análise de incidentes e fatores relacionados a 

segurança do paciente em terapia intensiva fundamentado na Estrutura Conceitual da 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente. Sua estrutura é dividida em classes, que 

visam caracterizar o incidente em muitos aspectos, traz uma noção geral de como e porque 

ocorreu o incidente, e propõe ações para reduzir o risco da ocorrência de um novo incidente. 

Para tanto, o aplicativo possui 40 telas, possibilitando ao usuário o acesso ao menu dos 

incidentes, avaliar as consequências para o paciente, cadastrar as características do paciente e 

do incidente, selecionar os fatores contribuintes, detectar a ocorrência do evento adverso e 

acessar uma lista de checagem para prevenção de incidentes.  

Para o segundo objetivo, que se propôs a validar checklists para prevenção de 

incidentes (eventos adversos) em terapia intensiva para compor parte do conteúdo do 

ICUsafety,  foi utilizado o método Delphi, que teve como resultado a validação de um 

checklist final com 14 domínios e 114 itens de verificação, com ótimo grau de concordância e 

confiabilidade.   

Os checklists presentes no app são umas das ações previstas para reduzir o risco de 

ocorrência de eventos adversos e melhorar a segurança do paciente propostas pela Estrutura 

Conceitual. Procurou-se trazer no conteúdo dos checklists domínios e itens importantes de 

verificação para a melhoria e fortalecimento da segurança do paciente, tais como relacionados 

com processos e procedimentos, documentação, prevenção de infecções relacionadas à 

assistência à saúde, medicação, prevenção de deslocamentos de dispositivos médicos, 

prevenção de quedas, além de outros. Estes temas abordados nos checklists fazem parte de 

protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, no Brasil, e da Estrutura 

Conceitual da CISP, da OMS. É evidente a grande ocorrência desses eventos no mundo e no 

Brasil, isto que muitos acabam não sendo relatados e notificados.  
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O terceiro objetivo visou avaliar a usabilidade e o conteúdo do aplicativo ICUsafety, 

utilizando a escala System Usability Scale (SUS) e as dez Heurísticas de Nielsen com 

enfermeiros e profissionais de tecnologia da informação. O aplicativo foi considerado de 

excelente usabilidade, pela classificação do escore obtido na escala SUS pelos enfermeiros. A 

avaliação das heurísticas de Nielsen permitiu encontrar erros e diferentes graus de severidades 

que foram apontados pelos profissionais da área da tecnologia da informação. Essa etapa 

apresentou algumas limitações, já que nem todas as funcionalidades do protótipo estavam 

prontas, no entanto, as críticas, sugestões e recomendações levantadas pelos avaliadores 

foram fundamentais para melhorias na versão final do aplicativo e serão consideradas antes do 

mesmo ser disponibilizado publicamente. 

Com o alcance dos objetivos propostos pode ser concluído que a utilização do 

aplicativo móvel ICUsafety, por enfermeiros intensivistas, favorece o registro de dados 

importantes relacionados com a segurança do paciente crítico. Por meio dos checklists, 

possibilita o acesso imediato às ações para reduzir o risco de ocorrência de incidentes, 

mitigação dos erros e melhoria da segurança do paciente de terapia intensiva. Além disso, 

pode promover melhoria nos diferentes indicadores, e ser usado em dispositivos móveis que 

são transportados com facilidade para qualquer lugar, como exemplo o leito do paciente.  

Eventos adversos são graves problemas enfrentados em diversas instituições de 

saúde, principalmente hospitalares. As diferentes estatísticas mostram o seu crescimento e as 

complicações que podem gerar na vida das pessoas, como danos leves, moderados e graves, 

inclusive levar o indivíduo ao óbito. Além dos agravos também para o profissional envolvido, 

como desencadeamento de sentimentos negativos. 

Deste modo, reforça-se a necessidade de constante e profunda discussão sobre a 

segurança do paciente. Cada vez mais, precisa-se pensar em estratégias que possibilitem um 

cuidado mais seguro e medidas de controle que consigam evitar a ocorrência de eventos 

adversos, oportunizar a máxima segurança ao paciente e consequentemente a melhoria das 

práticas assistenciais em saúde. Assim, a informática em enfermagem apresenta uma grande 

contribuição nesta área. 
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e análise da segurança do paciente em terapia intensiva” 

 

Os aspectos éticos e a confidencialidade das informações fornecidas, relativos às pesquisas 

com seres humanos, serão respeitados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras 

da Resolução N° 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Saúde e respeitando também os princípios éticos das pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais contidos na Resolução nº510/2016 que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas 

em Ciências Humanas e Sociais.  

Antes de autorizar e concordar em participar desta pesquisa, leia atentamente e compreenda as 

explicações sobre os procedimentos, benefícios, riscos e desconfortos da pesquisa. 

 

Objetivos e Justificativa 

 

Os objetivos deste estudo são: (1) Desenvolver um aplicativo móvel (ICUsafety) para 

registro e análise de incidentes e fatores relacionados a segurança do paciente em terapia 

intensiva com base nas classes que compõem a Estrutura Conceitual da Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente; (2)Validar os checklists para redução de incidentes 

(eventos adversos) em terapia intensiva para compor parte do conteúdo do ICUsafety; 

(3)Avaliar a usabilidade e o conteúdo do aplicativo ICUsafety, utilizando a escala System 

Usability Scale (SUS) e as dez Heurísticas de Nielsen. 

 

Justifica-se a realização do estudo por tratar-se de um tema de forte interesse no meio 

acadêmico e profissional, pois os dados e pesquisas cada vez mostram números mais 

alarmantes de incidentes que poderiam ter sido evitados, provocados na assistência à saúde e 

que acometem pacientes em diversos países. É preciso, portanto, que as pesquisas avancem 

nessa área e tragam resultados que possam fortalecer e promover a segurança do paciente nos 

diferentes ambientes de cuidado. 

 

 

Procedimentos 

 

Se você aceitar participar desta pesquisa, receberá um instrumento que foi organizado em 

duas partes. A primeira será de um questionário que corresponde a caracterização dos juízes 

especialistas e a segunda parte será a validação do checklist de cada incidente (evento 

adverso). Você participará da etapa 2 do estudo (validação de conteúdo). 
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Caso você participe da pesquisa, será necessário responder a rodadas (no máximo 3 rodadas) 

de questionários, as quais terão duração aproximada de 30 minutos cada, com intervalos de 

quinze dias. O questionário deverá ser respondido via eletrônica, pelo sistema Google 

Forms®, por meio da técnica Delphi. Esta técnica envolve a aplicação sucessiva de 

questionários a um grupo de especialistas visando o consenso de opiniões sobre o objeto de 

estudo. No intervalo de cada rodada mencionada, serão feitas análises estatísticas das 

respostas e os resultados serão compilados em um novo questionário, que será distribuído 

novamente ao grupo.  

 

Riscos e Desconfortos 

 

Essa pesquisa não possui riscos de natureza física, mas como consta no preenchimento de um 

instrumento, você pode sentir algum desconforto mental pelo tempo que destinará para tal. Se 

você não concordar em participar ou quiser desistir a qualquer momento do estudo basta nos 

informar sua decisão no endereço de contato disponibilizado nesse termo. 

 

Benefícios esperados 

 

O conteúdo que será validado pelos participantes do estudo fará parte de um aplicativo móvel 

em saúde para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com a utilização do mesmo, 

futuramente, por enfermeiros, busca-se a melhoria da prática assistencial e fortalecimento da 

segurança do paciente. 

 

Garantia de esclarecimentos 

 

Estaremos disponíveis para quaisquer esclarecimentos no decorrer do estudo. Você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora Camila Santos Pires Lima, Rua João Motta Espezim nº 

859. Saco dos Limões, CEP 88045401, Florianópolis-SC, Telefone 48999490149. O Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Federal de Santa Catarina 

também poderá ser consultado sobre o projeto. O CEPSH é um órgão colegiado 

interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à Universidade Federal de 

Santa Catarina, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como imaginou ou que 

está sendo prejudicado de alguma maneira, pode entrar em contato com o CEPSH da 

Universidade Federal de Santa Catarina, na Pró-Reitoria de Pesquisa situado a Rua 

Desembargador Vitor Lima, 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88040-400. 

Poderão ser ainda contatados pelo telefone: (48) 3721-6094 ou pelo e-mail: 

cep.propesq@contato.ufsc.br. Você pode inclusive fazer a reclamação sem se identificar, se 

preferir.  

 

Garantia de sigilo 

 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser divulgadas em relatórios ou publicação, e 

isso será feito de forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida a 

confidencialidade. Quando os resultados forem publicados, em agosto de 2019, não aparecerá 

seu nome, e sim um código. 
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Direito de recusa 

 

A recusa ou desistência da participação do estudo não implicará em nenhuma sanção, dano, 

desconforto ou prejuízo.  

 

Ressarcimento e indenização 

 

Sua participação é voluntária, portanto, não há remuneração para participação, assim como 

não implica em qualquer custo. Se houver gastos relacionados à pesquisa, no decorrer do 

estudo, será garantido o ressarcimento, o qual se trata da compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação, conforme constam nos itens II.21 e IV.3.g da Resolução 

466/12 e art. 2o., inc. XXIV, art. 9o., inc. VII, e art. 10o. da Resolução 510/16. 

Caso você tenha algum prejuízo material em decorrência da pesquisa poderá solicitar 

indenização, que se trata da cobertura material para reparação a dano, causado pela pesquisa 

ao participante da pesquisa, conforme constam nos itens IV.3.h e IV.4.c da Resolução 466/12 

e art. 9o., inc. VII, art. 10o. e art. 19o., par. 2o. da Resolução 510/16. 

 

Consentimento livre e esclarecido 

 

Eu, participante do estudo, declaro, que compreendi os objetivos do estudo, como a pesquisa 

será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente 

desse estudo. Declaro ainda, que entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento sem justificar minha decisão.  

Diante destas informações, se for de sua vontade participar deste estudo, marque a opção sim, 

abaixo: 

 

Você aceita participar do estudo? 

 

o SIM 

o NÃO 
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APÊNDICE E – CARTA CONVITE AOS EXPERTS PARA CONTINUAÇÃO DO 

MÉTODO DELPHI (ETAPA 2) 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO PARA A SEGUNDA RODADA 

DELPHI (ETAPA 2) 
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APÊNDICE G – CARTA CONVITE PARA ENFERMEIROS (ETAPA 3) 
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APÊNDICE H – CARTA CONVITE PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA TI 

(ETAPA 3) 
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APÊNDICE I – TCLE PARA ENFERMEIROS (ETAPA 3) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ETAPA 3) 

 

 

Agradeço pelo interesse em participar do estudo “ICUsafety: aplicativo móvel para registro 

e análise da segurança do paciente em terapia intensiva” 

 

Os aspectos éticos e a confidencialidade das informações fornecidas, relativos às pesquisas 

com seres humanos, serão respeitados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras 

da Resolução N° 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Saúde e respeitando também os princípios éticos das pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais contidos na Resolução nº510/2016 que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas 

em Ciências Humanas e Sociais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Federal de Santa Catarina (Parecer 3.172.096). 

 

Antes de autorizar e concordar em participar desta pesquisa, leia atentamente e compreenda as 

explicações sobre os procedimentos, benefícios, riscos e desconfortos da pesquisa. 

 

Objetivos e Justificativa 

 

Os objetivos deste estudo são: (1) Desenvolver um aplicativo móvel (ICUsafety) para registro 

e análise de incidentes e fatores relacionados a segurança do paciente em terapia intensiva 

com base nas classes que compõem a Estrutura Conceitual da Classificação Internacional de 

Segurança do Paciente; (2)Validar os checklists para redução de incidentes (eventos adversos) 

em terapia intensiva para compor parte do conteúdo do ICUsafety; (3)Avaliar a usabilidade e 

o conteúdo do aplicativo ICUsafety, utilizando a escala System Usability Scale (SUS) e as dez 

Heurísticas de Nielsen. 

 

Justifica-se a realização do estudo por tratar-se de um tema de forte interesse no meio 

acadêmico e profissional, pois os dados e pesquisas cada vez mostram números mais 

alarmantes de incidentes que poderiam ter sido evitados, provocados na assistência à saúde e 

que acometem pacientes em diversos países. É preciso, portanto, que as pesquisas avancem 

nessa área e tragam resultados que possam fortalecer e promover a segurança do paciente nos 

diferentes ambientes de cuidado. 

 

Procedimentos 

 

Se você aceitar participar desta pesquisa, receberá um link para que seja possível acessar o 

protótipo do aplicativo móvel em saúde que foi desenvolvido neste estudo e, posteriormente, 
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avaliá-lo utilizando o instrumento de avaliação de usabilidade denominado de System 

Usability Scale (SUS).  

 

Riscos e Desconfortos 

 

Essa pesquisa não possui riscos de natureza física, mas como consta na utilização do 

aplicativo e preenchimento de um instrumento, você pode sentir algum desconforto mental 

pelo tempo que destinará para tal. Se você não concordar em participar ou quiser desistir a 

qualquer momento do estudo basta nos informar sua decisão no endereço de contato 

disponibilizado nesse termo. 

 

Benefícios esperados 

 

O aplicativo móvel em saúde foi desenvolvido para utilização de enfermeiros em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), onde, busca-se a melhoria da prática assistencial e fortalecimento da 

segurança do paciente. 

 

Garantia de esclarecimentos 

 

Estaremos disponíveis para quaisquer esclarecimentos no decorrer do estudo. Você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora Camila Santos Pires Lima, Rua João Motta Espezim nº 

859. Saco dos Limões, CEP 88045401, Florianópolis-SC, Telefone 48999490149. O Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Federal de Santa Catarina 

também poderá ser consultado sobre o projeto. O CEPSH é um órgão colegiado 

interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à Universidade Federal de 

Santa Catarina, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como imaginou ou que 

está sendo prejudicado de alguma maneira, pode entrar em contato com o CEPSH da 

Universidade Federal de Santa Catarina, na Pró-Reitoria de Pesquisa situado a Rua 

Desembargador Vitor Lima, 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88040-400. 

Poderão ser ainda contatados pelo telefone: (48) 3721-6094 ou pelo e-mail: 

cep.propesq@contato.ufsc.br. Você pode inclusive fazer a reclamação sem se identificar, se 

preferir.  

 

Garantia de sigilo 

 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser divulgadas em relatórios ou publicação, e 

isso será feito de forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida a 

confidencialidade. Quando os resultados forem publicados, em agosto de 2019, não aparecerá 

seu nome, e sim um código. 

 

Direito de recusa 

 

A recusa ou desistência da participação do estudo não implicará em nenhuma sanção, dano, 

desconforto ou prejuízo.  
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Ressarcimento e indenização 

 

Sua participação é voluntária, portanto, não há remuneração para participação, assim como 

não implica em qualquer custo. Se houver gastos relacionados à pesquisa, no decorrer do 

estudo, será garantido o ressarcimento, o qual se trata da compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação, conforme constam nos itens II.21 e IV.3.g da Resolução 

466/12 e art. 2o., inc. XXIV, art. 9o., inc. VII, e art. 10o. da Resolução 510/16. 

Caso você tenha algum prejuízo material em decorrência da pesquisa poderá solicitar 

indenização, que se trata da cobertura material para reparação a dano, causado pela pesquisa 

ao participante da pesquisa, conforme constam nos itens IV.3.h e IV.4.c da Resolução 466/12 

e art. 9o., inc. VII, art. 10o. e art. 19o., par. 2o. da Resolução 510/16. 

 

Consentimento livre e esclarecido 

 

Eu, participante do estudo, declaro, que compreendi os objetivos do estudo, como a pesquisa 

será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente 

desse estudo. Declaro ainda, que entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento sem justificar minha decisão.  

 

Diante destas informações, se for de sua vontade participar deste estudo, marque a opção "Li 

e Aceito", abaixo: 

 

Você aceita participar do estudo? 

 

o LI e ACEITO 

o NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

APÊNDICE J – TCLE PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA TI (ETAPA 3) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ETAPA 3) 

 

 

Agradeço pelo interesse em participar do estudo “ICUsafety: aplicativo móvel para registro 

e análise da segurança do paciente em terapia intensiva” 

 

Os aspectos éticos e a confidencialidade das informações fornecidas, relativos às pesquisas 

com seres humanos, serão respeitados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras 

da Resolução N° 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Saúde e respeitando também os princípios éticos das pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais contidos na Resolução nº510/2016 que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas 

em Ciências Humanas e Sociais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Federal de Santa Catarina (Parecer 3.172.096). 

 

Antes de autorizar e concordar em participar desta pesquisa, leia atentamente e compreenda as 

explicações sobre os procedimentos, benefícios, riscos e desconfortos da pesquisa. 

 

Objetivos e Justificativa 

 

Os objetivos deste estudo são: (1) Desenvolver um aplicativo móvel (ICUsafety) para 

registro e análise de incidentes e fatores relacionados a segurança do paciente em terapia 

intensiva com base nas classes que compõem a Estrutura Conceitual da Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente; (2)Validar os checklists para redução de incidentes 

(eventos adversos) em terapia intensiva para compor parte do conteúdo do ICUsafety; 

(3)Avaliar a usabilidade e o conteúdo do aplicativo ICUsafety, utilizando a escala System 

Usability Scale (SUS) e as dez Heurísticas de Nielsen. 

 

Justifica-se a realização do estudo por tratar-se de um tema de forte interesse no meio 

acadêmico e profissional, pois os dados e pesquisas cada vez mostram números mais 

alarmantes de incidentes que poderiam ter sido evitados, provocados na assistência à saúde e 

que acometem pacientes em diversos países. É preciso, portanto, que as pesquisas avancem 

nessa área e tragam resultados que possam fortalecer e promover a segurança do paciente nos 

diferentes ambientes de cuidado. 
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Procedimentos 

 

Se você aceitar participar desta pesquisa, receberá um link para que seja possível acessar o 

protótipo do aplicativo móvel em saúde que foi desenvolvido neste estudo e, posteriormente, 

avaliá-lo utilizando as dez Heurísticas de Nielsen, método de avaliação de usabilidade. 

 

Riscos e Desconfortos 

 

Essa pesquisa não possui riscos de natureza física, mas como consta na utilização do 

aplicativo e preenchimento de um instrumento, você pode sentir algum desconforto mental 

pelo tempo que destinará para tal. Se você não concordar em participar ou quiser desistir a 

qualquer momento do estudo basta nos informar sua decisão no endereço de contato 

disponibilizado nesse termo. 

 

Benefícios esperados 

 

O aplicativo móvel em saúde foi desenvolvido para utilização de enfermeiros em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), onde, busca-se a melhoria da prática assistencial e fortalecimento da 

segurança do paciente. 

 

Garantia de esclarecimentos 

 

Estaremos disponíveis para quaisquer esclarecimentos no decorrer do estudo. Você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora Camila Santos Pires Lima, Rua João Motta Espezim nº 

859. Saco dos Limões, CEP 88045401, Florianópolis-SC, Telefone 48999490149. O Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Federal de Santa Catarina 

também poderá ser consultado sobre o projeto. O CEPSH é um órgão colegiado 

interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à Universidade Federal de 

Santa Catarina, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como imaginou ou que 

está sendo prejudicado de alguma maneira, pode entrar em contato com o CEPSH da 

Universidade Federal de Santa Catarina, na Pró-Reitoria de Pesquisa situado a Rua 

Desembargador Vitor Lima, 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88040-400. 

Poderão ser ainda contatados pelo telefone: (48) 3721-6094 ou pelo e-mail: 

cep.propesq@contato.ufsc.br. Você pode inclusive fazer a reclamação sem se identificar, se 

preferir.  

 

Garantia de sigilo 

 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser divulgadas em relatórios ou publicação, e 

isso será feito de forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida a 

confidencialidade. Quando os resultados forem publicados, em agosto de 2019, não aparecerá 

seu nome, e sim um código. 

 

Direito de recusa 

 

A recusa ou desistência da participação do estudo não implicará em nenhuma sanção, dano, 

desconforto ou prejuízo.  
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Ressarcimento e indenização 

 

Sua participação é voluntária, portanto, não há remuneração para participação, assim como 

não implica em qualquer custo. Se houver gastos relacionados à pesquisa, no decorrer do 

estudo, será garantido o ressarcimento, o qual se trata da compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação, conforme constam nos itens II.21 e IV.3.g da Resolução 

466/12 e art. 2o., inc. XXIV, art. 9o., inc. VII, e art. 10o. da Resolução 510/16. 

Caso você tenha algum prejuízo material em decorrência da pesquisa poderá solicitar 

indenização, que se trata da cobertura material para reparação a dano, causado pela pesquisa 

ao participante da pesquisa, conforme constam nos itens IV.3.h e IV.4.c da Resolução 466/12 

e art. 9o., inc. VII, art. 10o. e art. 19o., par. 2o. da Resolução 510/16. 

 

Consentimento livre e esclarecido 

 

Eu, participante do estudo, declaro, que compreendi os objetivos do estudo, como a pesquisa 

será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente 

desse estudo. Declaro ainda, que entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento sem justificar minha decisão.  

Diante destas informações, se for de sua vontade participar deste estudo, marque a opção "Li 

e Aceito", abaixo: 

 

Você aceita participar do estudo? 

 

o LI e ACEITO 

o NÃO 
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APÊNDICE K – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ENFERMEIROS 

(ETAPA 3) 
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APÊNDICE L – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA PROFISSIONAIS 

DA ÁREA DA TI (ETAPA 3) 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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