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RESUMO
Objetivo: Analisar as evidências científicas relacionadas aos instrumentos utilizados para avaliar o conhecimento de 
estudantes de enfermagem sobre Segurança do Paciente. 
Métodos: Revisão integrativa realizada nas bases de dados MEDLINE, CINAHL, WOS, LILACS e BDENF. A amostra foi 
composta por 11 estudos primários, publicados entre os anos de 2008 a 2017, nos idiomas português, espanhol ou inglês e 
que responderam à questão de pesquisa.  
Resultados: Houve predomínio de estudos transversais, no idioma inglês. O instrumento mais utilizado para avaliação do 
conhecimento em segurança do paciente foi o Health Professional Education in Patient Safety Survey (H-PEPSS). Dentre 
os fatores que limitaram o processo de aprendizagem destacou-se a inexperiência dos alunos. Simulações clínicas e 
aproximação precoce com o tema representaram as intervenções que favorecem o desenvolvimento do conhecimento e 
de competências. 
Conclusão: A avaliação do conhecimento em segurança do paciente pode auxiliar no desenvolvimento de programas e 
ensino, bem como refletir diretamente na qualidade da assistência, surgindo, assim, a necessidade da criação, adaptação e 
validação de instrumentos de medida.

ABSTRACT
Objective: To analyze the scientific evidence related to the instruments used to evaluate nursing students’ knowledge about 
patient safety. 
Methods: Integrative review performed in the electronic databases MEDLINE, CINAHL, WOS, LILACS and BDENF. The 
sample consisted of 11 primary studies, published between the years 2008 and 2017, in Portuguese, Spanish or English, and 
which answered the research question. 
Results: There studies were predominant cross-sectional, and in English. The synthesis of knowledge was divided into three 
categories: The use of measurement instruments to assess knowledge in patient safety; Interventions that contribute to 
learning about patient safety; Factors that limit learning about patient safety. 
Conclusion: The assessment of patient safety knowledge can assist in the development of programs and teaching, as well 
as directly reflect on the quality of care, thus arising the need for the creation, adaptation and validation of instruments 
measure.

RESUMEN
Objetivo: Analizar las evidencias científicas relacionadas con los instrumentos utilizados para evaluar el conocimiento de 
estudiantes de enfermería sobre seguridad del paciente. 
Métodos: Revisión integrativa realizada en las bases electrónicas de datos MEDLINE, CINAHL, WOS, LILACS y BDENF. La 
muestra consistió en 11 estudios primarios publicados entre los años 2008 a 2017, en portugués, español o Inglés y que 
respondieron a la pregunta de investigación. 
Resultados: Hubo predominios de estudios transversales, en el idioma inglés. La síntesis del conocimiento se dividió en tres 
categorías: el uso de instrumentos de medida para la evaluación del conocimiento en seguridad del paciente; Intervenciones 
que contribuyen al aprendizaje sobre Seguridad del paciente; Factores que limitan el aprendizaje sobre seguridad del 
paciente. Conclusión: La evaluación de los conocimientos sobre seguridad del paciente puede ayudar en el desarrollo de 
programas y docencia, así como reflejar directamente la calidad de la atención, surgiendo así la necesidad de la creación, 
adaptación y validación de instrumentos la medida.

Descritores
Estudantes de enfermagem; 

Conhecimento; Avaliação 
educacional; Segurança do paciente

Descriptors
Students nursing; Knowledge; 

Educational measurement; Patient 
safety

Descriptores
Estudiantes de enfermería; 
Conocimiento; Evaluación 

educative; Seguridad del paciente

Submetido  
26 de Fevereiro de 2021

Aceito 
26 de Maio de 2021

Conflitos de interesse:  
nada a declarar.

Autor correspondente  
Ingrid Moura de Abreu 

E-mail: ingridmabreu@outlook.com

Editor Associado (Avaliação pelos pares) 
Ana Lúcia Queiroz Bezerra  

(https://orcid.org/0000-0002-6439-9829)  
Escola de Enfermagem, Universidade 
Federal de Goiás. Goiânia, GO, Brasil

INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA AVALIAÇÃO 
DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE 
ENFERMAGEM SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE
MEASUREMENT INSTRUMENTS TO EVALUATE NURSING STUDENTS’ KNOWLEDGE ABOUT PATIENT SAFETY

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Ana Paula Mousinho Tavares1   (https://orcid.org/0000-0002-6269-9705)
Daniel de Macêdo Rocha2   (https://orcid.org/0000-0003-1709-2143)
Ingrid Moura de Abreu3   (https://orcid.org/0000-0003-1785-606X)
Priscila Martins Mendes2   (https://orcid.org/0000-0001-8905-3931)
Fernanda Valéria Silva Dantas Avelino2  (https://orcid.org/0000-0002-9835-6034)
Jamila Geri Tomaschewski Barlem4  (https://orcid.org/0000-0001-9125-9103) 

Como citar: 
Tavares AP, Rocha DM, Abreu IM, Mendes PM, Avelino FV, Barlem JG. Instrumentos de medida para avaliação do 
conhecimento de estudantes de enfermagem sobre segurança do paciente. Enferm Foco. 2022;13:e-202241ESP1.

DOI: https://doi.org/10.21675/2357-707X.2022.v13.e-202241ESP1

Enferm Foco. 2022;13:e-202241ESP1 1

https://orcid.org/0000-0002-6439-9829


INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA AVALIAçãO DO CONhECIMENTO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE SEGURANçA DO PACIENTE

Tavares AP, Rocha DM, Abreu IM, Mendes PM, Avelino FV, Barlem JG

INTRODUÇÃO
A temática segurança do paciente se tornou relevante no 

cenário mundial após o lançamento do relatório “To err is 

human” em 2000.(1) Desde então vários foram os esforços 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que a segu-

rança do paciente se torne uma realidade nas instituições 

de saúde, para minimizar os riscos a partir da utilização de 

melhores práticas de saúde. 

Outro marco nas propostas de medidas para reduzir 

os erros e eventos adversos decorrente do cuidado de 

saúde foi a Aliança Mundial para Segurança do Paciente.(2) 

No Brasil o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP) instituído em 2013 objetivou tornar o cuidado qua-

lificado de acordo com a prioridade dada à segurança do 

paciente em todas as instituições de saúde.(3) Apesar dos 

avanços ainda é possível encontrar lacunas em relação ao 

tema, principalmente em torná-lo parte das políticas insti-

tucionais e a inserção nas grades curriculares para forma-

ção dos profissionais.(4) 

Ademais, o PNSP trouxe como recomendação o fomen-

to da segurança do paciente tanto na graduação como na 

pós-graduação, no entanto, o ensino nas universidades so-

bre segurança do paciente ainda é incipiente, e quando via-

bilizado se dá de forma fragmentada. Poucos são os cursos 

que em algum momento mencionam a temática, geralmen-

te isso ocorre nos cursos de enfermagem e medicina, áreas 

como fisioterapia, odontologia, nutrição permanecem fo-

cados no ponto central de seus cursos.(5)

Abordar este tema nos diversos níveis do ensino é im-

prescindível para a construção de uma cultura de segu-

rança. Ademais, essa medida permite o desenvolvimento 

de competências ao longo da formação, incentivando nos 

estudantes atitudes proativas de mitigação dos incidentes 

em saúde.(6)

A desvalorização do conteúdo e hipervalorização por 

outros, gera um desequilíbrio pois, ao passo que uma cate-

goria reconhece a importância do cuidado seguro, outros 

profissionais também responsáveis pelo mesmo paciente 

não se sentem encorajados a ter o mesmo olhar. Dentro 

de uma instituição o paciente é visto por uma equipe mul-

tiprofissional, todos igualmente responsáveis, porém com 

responsabilidades distintas, mas que juntos, incluindo o 

paciente e família, são indispensáveis para o sucesso do 

tratamento.

Nesse sentido, a OMS desenvolveu um guia curricular 

de segurança do paciente para equipe multiprofissional 

com objetivo de organizar o currículo de segurança do pa-

ciente, auxiliando as instituições acadêmicas de saúde na 

formação de profissionais nessa área.(7) 

Para conhecer como está o ensino em segurança do pa-

ciente na graduação é necessário utilizar instrumentos de 

medida capazes de avaliar o conhecimento deste aspecto. 

Por ser uma problemática nova, instrumentos que avaliem 

esse conhecimento também são raros, dessa forma o obje-

tivo desse estudo foi: analisar nas evidências científicas os 

instrumentos utilizados para avaliar o conhecimento de es-

tudantes de enfermagem acerca da segurança do paciente.

MÉTODOS
Trata-se de uma de revisão integrativa da literatura, método 

que proporciona a busca, a inclusão de estudos com dife-

rentes abordagens metodológicas, a análise crítica de um 

fenômeno específico e a síntese das evidências disponíveis 

para fundamentar a prática assistencial.(8)

As etapas de investigação percorridas para a elabora-

ção da revisão foram: identificação do tema e seleção da 

questão de pesquisa, estabelecimento de critérios para in-

clusão e exclusão de estudos; categorização dos estudos; 

avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resulta-

dos e síntese dos dados.(8) 

Para a realização do estudo foi adaptado o checklist 

de 27 itens indicado no PRISMA para revisões sistemáti-

cas, com finalidade de coletar as informações pertinentes 

para a seleção dos artigos e a observação dos principais 

resultados.

Para elaboração da questão de pesquisa foi utilizado o 

acrônimo PICo definindo-se como população “estudan-

tes de enfermagem”, fenômeno de interesse “instrumento 

para avaliação de conhecimento” e contexto “segurança 

do paciente”. Desse modo, a questão de pesquisa foi: Quais 

as evidências científicas sobre os instrumentos utilizados 

para avaliar o conhecimento de estudantes de enfermagem 

acerca da segurança do paciente?

A busca foi realizada no período de janeiro a março de 

2018, mediante consulta nas bases eletrônicas de dados 

Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line 

(MEDLINE via Pubmed), Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAhL-Ebsco), Web of Science, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Banco de dados em enfermagem (BDENF) 

e Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 

(IBECS) via Biblioteca Virtual em Saúde. 

Foram considerados como critérios de inclusão arti-

gos primários, publicados entre os anos de 2008 a 2017, 

nos idiomas português, inglês e espanhol e que abordas-

sem instrumentos para avaliação do conhecimento acerca 

da segurança do paciente. Ressalta-se que a decisão pelo 

recorte temporal decorreu da intenção dos autores de 

Enferm Foco. 2022;13:e-202241ESP12



INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA AVALIAçãO DO CONhECIMENTO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE SEGURANçA DO PACIENTE

Tavares AP, Rocha DM, Abreu IM, Mendes PM, Avelino FV, Barlem JG

buscar referências atualizadas sobre o tema.  Foram exclu-

ídos os artigos que se apresentavam simultaneamente em 

mais de uma base. 

Os descritores controlados e não controlados utili-

zados para operacionalização da busca foram seleciona-

dos após consulta aos termos constantes no Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS), Medical Subject Headings 

(MESh) e list Cinahl e combinados mediante aplicação dos 

operadores booleanos OR e AND.

Destaca-se que todas as produções foram acessa-

das por meio do portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 

busca, seleção e inclusão das produções foi realizada de 

forma independente por dois revisores, que após leitura de 

títulos obtiveram índice de concordância de 81%. A expres-

são de busca gerada em cada base de dados encontra-se 

apresentada no quadro 1.

Quadro 1. Expressão de busca gerada nas bases de dados

Expressão de busca

MEDLINE

((((((((((“Students, Nursing”[Mesh]) OR “pupil nurses”) OR 
“student, nursing”) OR “nurses, pupil”) OR “nurse, pupil”) OR 
“pupil nurse”) OR “nursing student”) OR “nursing students”)) 
AND (((((((((“Evaluation Studies as Topic”[Mesh]) OR “Surveys 
and Questionnaires”[Mesh]) OR “Knowledge”[Mesh])) 
OR “evaluation of research studies”) OR “evaluation 
methodology”) OR “social validity, research”) OR (“surveys 
and questionnaire”)) OR “education measurement”)) 
AND ((“Patient Safety”[Mesh]) OR “patient safeties”)

CINAHL

( (MH “Students, Nursing”) OR ““Students, Nursing”” OR 
““Nurses, Pupil”” OR ““Nursing Student”” OR ““Nursing 
Students”” ) AND ( “Evaluation Studies as Topic” OR 
“Evaluation of Research Programs and Tools” OR “Surveys 
and Questionnaires” OR (MH “Educational Measurement”) 
OR “Educational Measurement” OR (MH “Knowledge”) OR 
“knowledge” ) AND ( (MH “Patient Safety”) OR “Patient safety” )

WEB OF 
SCIENCE

(TS=(“Students, Nursing”) OR TS=(“Nurses, Pupil”) OR 
TS=(“Nursing Student”) OR TS=(“Nursing Students”) OR TS=(“Pupil 
Nurses”) OR TS=(“Student, Nursing”)) AND (TS=(“Evaluation 
Studies as Topic”) OR TS=(“Evaluation Methodology”) OR 
Ts=(“Evaluation Research”) OR TS=(“Methodology, Evaluation”) 
OR TS=(“Pre-Post Tests”) OR TS=(“Social Validity, Research”) 
OR TS=(“Survey and questionnaires”) OR TS=(“Education 
measurement”) OR TS=(Knowledge)) AND (TS=(“Patient safety”))   

LILACS BDENF 
 IBECS 

(tw:( (mh:(“Estudantes de enfermagem”)) OR (tw:(“Enfermeiras 
Estudantes”)) OR (tw:(“Alunos de Enfermagem”)) OR 
(tw:(“Estudante de Enfermagem”)) OR (tw:(“Enfermeiros 
Estudantes”)))) AND (tw:((mh:(“Avaliação de programas 
e instrumentos de pesquisa”)) OR (tw:(“Avaliação de 
Programas e Ferramentas de Pesquisa”)) OR (mh:(“Avaliação 
educacional”)) OR (tw:(“Avaliação do Ensino”)) OR 
(tw:(“Avaliação da Educação”)) OR (mh:(Conhecimento 
)) OR (tw:(Conhecer)) OR (tw:(Conhecimentos)) OR 
(tw:(Epistemologia  )))) AND (tw:((mh:(“Segurança do 
paciente”)) OR (tw:(“Segurança do paciente”))))

Registros identificados após a busca nas bases de dados
(493)

Artigos selecionados
(34)

Exclusão por duplicidade
(23)

Amostra
(11)

MEDLINE
191

CINAHL
174

WOS
109

LILACS
8

BDENF
10

IBECS
1

MEDLINE
05

CINAHL
0

WOS
06

LILACS
0

BDENF
0

IBECS
0

Dessa forma, do total de 493 produções recuperadas, 

foram selecionados 34 que atenderam aos critérios de in-

clusão estabelecidos. Após a leitura integral dos textos, re-

alizou-se a exclusão de 23 publicações por duplicidade nas 

bases de dados, sendo a amostra composta por 11 artigos. 

A figura 1 descreve o percurso realizado para seleção dos 

estudos, segundo base consultada.

Para análise do Nível de Evidência (NE), utilizou-se as 

recomendações propostas pelo Centro Colaborador do 

Figura 1. Processo de identificação, triagem e inclusão das produ-
ções científicas disponíveis nas bases de dados investigadas

Instituto Joanna Briggs (JBI), que classifica as evidências 

de acordo com o delineamento metodológico: I. Revisão 

sistemática, contendo apenas ensaios clínicos controlados 

randomizados. II. Pelo menos um ensaio clínico controlado 

randomizado. III 1. Ensaios clínicos controlados, bem deli-

neados, sem randomização. III 2. Estudos de coorte bem 

delineados ou caso-controle, estudos analíticos, preferen-

cialmente de mais de um centro ou grupo de pesquisa. III 

3. Séries temporais múltiplas, com ou sem intervenção e 

resultados em experimentos não controlados. IV. Parecer 

de autoridades respeitadas, baseadas em critérios clínicos 

e experiência, estudos descritivos ou relatórios de comitês 

de especialistas.(9)

A extração dos dados foi realizada com auxílio de for-

mulário próprio que contempla a identificação dos estudos 

(autores, país, ano, idioma e periódico de publicação); obje-

tivos; aspectos metodológicos (delineamento e amostra); 

instrumento de medida; principais desfechos, resultados e 

conclusões; e nível de evidência (NE).

A análise foi realizada de forma descritiva, e as pro-

duções selecionadas foram organizadas em planilhas do 

Microsoft Excel, procedendo-se com a construção de qua-

dros de acordo com as variáveis identificadas. Ainda, foi 

realizada a classificação por similaridade semântica, o que 

possibilitou a construção de categorias temáticas. 

RESULTADOS 
Dos 11 artigos que compuseram a amostra 27,2% (n=3) fo-

ram realizados nos Estados Unidos e Inglaterra, 18,1% (n=2) 

no Canadá, 9% (n=1) na Austrália, Itália e Coréia do Sul res-

pectivamente. Todos escritos no idioma Inglês. Quanto ao 

ano de publicação 36,3% (n=4) foram publicados em 2015, 

27,7% (n=3) em 2016 e 2017 e 9% (n=1) em 2009. Os resul-

tados mostraram o predomínio estudos transversais com 

nível de evidência IV 81,8% (n=9) (Quadro 2). 
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Foram encontrados 7 tipos de instrumentos que ava-

liam o conhecimento acerca da segurança do paciente: 

HPEPSS, PSCSE, WHO Patient Safety Program, PaSNEQ, 

HPPSACS, SES e QSEN. O instrumento mais utilizado para 

avaliar o conhecimento dos estudantes de enfermagem foi 

o Health Professional Education in Patient Safety Survey 

(h-PEPSS) 36,3%.

A partir da análise dos principais resultados e conclu-

sões dos artigos, realizou-se a síntese do conhecimento 

composta por três categorias: O uso de instrumentos de 

medida para avaliação do conhecimento de estudantes 

de enfermagem em segurança do paciente; Intervenções 

que contribuem para o aprendizado sobre Segurança 

do paciente; Fatores que limitam a aprendizagem sobre 

Segurança do Paciente. 

DISCUSSÃO
O uso de instrumentos de medida para 
avaliação do conhecimento de estudantes de 
enfermagem em segurança do paciente 
Instrumentos de medidas são fortes aliados da prática clí-

nica, da avaliação em saúde e de pesquisas por exercerem 

grandes influências no tratamento, no cuidado e na formu-

lação de programas e políticas de saúde. A revisão da lite-

ratura permitiu encontrar os principais instrumentos utili-

zados no mundo para avaliar a percepção dos alunos sobre 

conhecimento em segurança do paciente.

Desse modo, o seu uso permite conhecer os principais 

pontos que corroboram para o ensino sobre o tema e quais 

o dificultam, além de oferecer alternativas para melhoria 

desse processo. No entanto, para que o instrumento seja 

útil e aceitável necessita ter boas propriedades psicomé-

tricas.(21) 

Dentre os instrumentos encontrados o h-PEPSS teve 

maior predomínio no cenário acadêmico. Os autores jus-

tificam o seu uso pela aplicabilidade em profissionais de 

saúde de todas as áreas, profissionais recém-formados ou 

próximo da conclusão dos seus cursos.(13,14, 18,20) Trata-se de 

uma ferramenta desenvolvida por Ginsburg no Canadá e 

em idioma inglês que foi traduzida e adaptada culturalmen-

te para mais três países:  Austrália, Itália, e Coréia do Sul.
(13,14,20,22) 

O h-PEPSS mensura a auto percepção dos estudan-

tes sobre as competências em Segurança do Paciente. Foi 

construído baseado nos seis principais domínios desenvol-

vidos pelo Canadian Patient Safety Institute (CPSI): cultu-

ra de segurança, trabalhando em equipe com outros profis-

sionais da saúde, comunicação efetiva, gerenciamento de 

riscos, fatores humanos e ambientais, reconhecer, respon-

der e divulgar eventos adversos ou quase erros. Ademais, 

contempla itens com aspectos mais amplos de Segurança 

do Paciente, conforto em falar sobre o tema, habilidades 

clínicas e dados sócio-demográficos.(13,20)  

O PSCSE, SES e hPPSACS foram criados a partir do 

Quality and Safety Education for Nurse (QSEN), projeto 

que visa incentivar o ensino sobre qualidade e segurança 

do paciente nos cursos de enfermagem, semelhante ao 

h-PEPSS. O PSCSE é uma ferramenta de autoavaliação 

de competência de segurança do paciente relatada pelos 

próprios alunos. É um instrumento composto por 41 itens 

Quadro 2. Instrumentos que avaliam o conhecimento e competência em Segurança do Paciente

Autor / Ano / País Instrumento Delineamento e Amostra (n) Periódico/Nível de evidência (NE)

(Lee et al., 2016)(10)/ Coréia do Sul. Patient Safety competency self-evaluation tool (PSCSE). Estudo transversal. (206) Nursing and Health Science / IV

(Mansour et al., 2015)(11)/ Inglaterra. WHO Patient Safety Program. Pré/Pós teste não 
experimental. (323)

Journal Professional 
of Nursing/ III 3

(Tella et al., 2015)(12)/ 
Finlândia e Inglaterra.

Patient Safety in Nursing Education Questionnaire
(PaSNEQ). Estudo transversal. (353) World on evidence based/ IV

(Vandenkerkhof et al., 2017)(13)/ Canadá. Health Professional Education in Patient 
Safety Survey (H-PEPSS) Estudo Transversal. (1104) Nurse Education today/ IV/

(Stevanin et al., 2015)(14)/ Itália. Health Professional Education in Patient 
Safety Survey (H-PEPSS) Estudo transversal. (621) Nurse Education today/ IV

(Mansour, 2015)(15)/ Inglaterra. Professionals Patient Safety Assessment 
Curriculum Survey (HPPSACS) Estudo tranversal. (272) Nurse Education today/ IV

(Maxwell e Wright, 2016)
(16)/ Estados Unidos.

The Quality Im- provement Knowledge, 
Skills, and Attitudes tool (QulSKA)

Healthcare Professionals Patient Safety 
Assessment Curriculum Survey (HPPSACS)

Ensaio clínico randomizado. (64) Research Brief/ II

(Peterson-Graziose e Bryer, 
2017)(17)/ Estados unidos. Student Evaluation Survey (SES) Estudo transversal. (73) Research Brief / IV.

(Raymond et al., 2016)(18)/Canadá. Health Professional Education in Patient 
Safety Survey (H-PEPSS) Estudo Tranversal. (206) Original Research  Report/ IV

(Sullivan et al., 2009)
(19)/ Estados Unidos. Quality and Safety education for Nurse (QSEN). Estudo transversal. (565) Nursing outlook/I V

(Usher et al., 2017)(20)/Austrália. Health Professional Education in Patient 
Safety Survey (H-PEPSS) Estudo transversal. (1319) International Journal of Nursing/ IV

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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divididos em domínios de atitudes (14 itens), habilidades (21 

itens) e conhecimento (6 itens).(10)

O SES foi desenvolvido em 2009 para medir percepções 

seguras dos alunos sobre o conteúdo de qualidade e segu-

rança do paciente nos currículos dos cursos, níveis de pre-

paração para realizar habilidades específicas e percepção da 

importância das competências.(17) A pesquisa curricular de 

avaliação (HPPSACS) mede estudos de enfermagem, conhe-

cimentos, habilidades e atitudes em relação a segurança.(16)

De outro modo, o PaSNEQ foi elaborado para avaliar o que 

os estudantes consideram ter aprendido em seus cursos so-

bre o tema. Contém perguntas relacionadas as informações 

básicas dos participantes, pontos de vista dos alunos sobre a 

educação e suas competências de segurança do paciente.(12)

Intervenções que contribuem para o 
aprendizado sobre Segurança do paciente
Os resultados mostraram que a maioria dos estudantes, 

que participaram de estudos avaliativos sobre o seu co-

nhecimento em Segurança do Paciente, consideram-se 

satisfeitos com o seu programa de ensino, no entanto, per-

cebem a necessidade de estratégias que facilitem a incor-

poração de aspectos sobre segurança.

Observou-se que simulações clínicas podem contribuir 

no conhecimento dos acadêmicos, por amenizar a lacuna 

que existe do que é ensinado da sala de aula e posto em 

prática.(11) Em outro estudo foi encontrado que a maioria 

dos alunos realizavam atividades extracurriculares volta-

das para a prática clínica, e que existe uma forte relação 

entre esses que realizam atividades extraclasse com um 

melhor desempenho de habilidades.(19)

Os estudos que utilizaram intervenções em grupos ob-

tiveram pouca diferenciação nos resultados antes e após 

intervenção, contudo mostraram-se eficientes para incor-

poração de aspectos sobre segurança.(11,16) Os valores po-

dem estar relacionados com outras variáveis não testadas 

no estudo, além da influência do tamanho da amostra.

No geral, acredita-se que os tópicos sobre Segurança 

do Paciente devem ser inseridos mais cedo na graduação. 

Apesar das deficiências os participantes afirmaram, no ge-

ral acreditar ter um bom nível de conhecimento e confian-

ça em práticas seguras.(10)

Fatores que limitam a aprendizagem 
sobre Segurança do Paciente
Os resultados apontam que para os acadêmicos de enfer-

magem o principal desafio está relacionado a aspectos so-

cioculturais, como comunicação e trabalho em equipe, além 

do gerenciamento de risco e cultura punitiva.(20) Em outro 

estudo realizado na Coréia apontou que a competência com 

pior desempenho entre os alunos foi o trabalho em equipe.(22)

O receio dos estudantes em abordar um profissional mais 

experiente pode estar associado a forte cultura punitiva pre-

sente em grande parte das pessoas, ou insegurança devido a 

pouca experiência, esperada nos primeiros anos de formação. 

Para contornar essa insegurança é essencial que os cursos tra-

balhem a cultura de segurança do paciente nos seus progra-

mas, para que futuros enfermeiros deixem de associar o erro à 

punição e o vejam como uma possibilidade de aprendizagem.(23)

 A revisão mostrou que o tema é pouco abordado nos 

programas de enfermagem da maioria dos países e que 

quando acontece é de forma fragmentada e especifica-

mente em algumas disciplinas.(10,12,18) Portanto, identifica-se 

a necessidade de reformulação nos currículos dos cursos 

de enfermagem, haja visto que desde de 2011 a OMS reúne 

esforços para incentivar o tema nos projetos pedagógicos 

dos cursos da área da saúde.(3,24)

Ademais, a pesquisa evidenciou poucos estudos na lite-

ratura internacional e a ausência de instrumento de medida 

capaz de avaliar o conhecimento dos alunos em Segurança 

do Paciente no Brasil. Destarte, há uma urgência em adap-

tar e validar um instrumento que mensure o conhecimento 

e as competências sobre Segurança do Paciente na pers-

pectiva dos estudantes de enfermagem.(25)

Uma limitação a ser destacada foi o limite temporal 

adotado que pode ter resultado em menos publicações en-

contradas. Todavia, esta pesquisa avança no conhecimento 

ao apresentar um levantamento sobre os instrumentos de 

avaliação do conhecimento de estudantes de enfermagem 

acerca da segurança do paciente.

O estudo traz relevante contribuição para a prática de 

enfermagem, sobretudo na formação de novos profissionais 

com conhecimentos e competências ligadas a segurança do 

paciente. As discussões aqui propostas podem incentivar 

docentes a reflexão sobre a abordagem do tema ao longo do 

curso, bem como propor mudanças nos projetos pedagógi-

cos dos cursos, como a inserção de uma disciplina específi-

ca sobre segurança do paciente. Sugere-se que sejam feitos 

estudos de adaptação e validação de um instrumento para 

mensuração do conhecimento e das competências sobre 

segurança do paciente para utilização na realidade brasileira.

CONCLUSÃO
A revisão identificou os principais instrumentos utilizados 

para avaliação do conhecimento de estudantes de enfer-

magem sobre Segurança do Paciente, com destaque para 

o h-PEPSS. Elucidou o grau de satisfação dos alunos com 

o ensino do tema no curso, no entanto, ressalta-se que 
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apesar dos avanços, ainda existem deficiências que pre-

cisam ser superadas para a incorporação da temática de 

forma integral nos projetos pedagógicos dos cursos. Desse 

modo, considera-se que a avaliação do conhecimento em 

segurança do paciente pode auxiliar no desenvolvimento 

de programas e ensino, surgindo a necessidade de adapta-

ção e validação de um instrumento que possa ser utilizado 

no Brasil para este fim. 
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