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Abstract The scope of this article was to identify the strategies used for the participation of
the patient in healthcare security in hospital and
outpatient environments. It involved a systematic
review of the literature based on the recommendations of the PRISMA model on the Scopus, WOS
and Medline databases. The search was restricted
to studies written in Portuguese, English or Spanish conducted between January 2001 and July
2016. Observational, descriptive, qualitative and/
or epidemiological studies that described a development/appliance methodology using at least one
patient security improvement strategy of inclusion were included. The methodological quality of
the studies was assessed using the randomized Cochrane risk-of-bias tool. Thematic analyses were
performed in order to analyze the results. After
the application of criteria of title, abstract analysis and exclusion, 19 studies were selected. In these
studies, patient security strategies that promoted
patients’ active participation on patient security
and information request strategies were identified. In the literature, sundry strategies promoting
patient participation on healthcare security, with
concrete implementation methods, as well as distinct purposes for their use, were encountered.
Key words Patient security, Patient participation,
Security management

Resumo O artigo objetiva identificar as estratégias utilizadas, para participação do paciente
na segurança do cuidado de saúde. Revisão sistemática, norteada pelas recomendações do modelo PRISMA, nos bancos de dados: Scopus, WOS e
Medline. Limitou-se a busca a estudos realizados
entre janeiro de 2001 e julho de 2016, redigidos
em português, inglês ou espanhol. Foram incluídos
estudos observacionais, descritivos, qualitativos e/
ou epidemiológicos, que descrevessem a metodologia de elaboração e/ou aplicação de, pelo menos,
uma estratégia de inclusão dos pacientes na melhoria da segurança dos cuidados. A qualidade
metodológica dos artigos foi avaliada usando a
ferramenta Cochrane. Para analisar os resultados
se fez uma análise temática. Após leitura de títulos, resumos e aplicação de critérios de exclusão,
19 artigos foram selecionados. Nestes se identificam estratégias de mobilização dos pacientes
para a segurança dos cuidados, estratégias para
promover a participação ativa dos pacientes na
segurança dos cuidados e estratégias de solicitação de informação ao paciente sobre a segurança
dos cuidados. Há na literatura diversas estratégias
que promovem a participação do paciente na segurança dos cuidados, que têm formas e métodos
concretos de implementação, bem como objetivos
distintos para o seu uso.
Palavras-chave Segurança do paciente, Participação do paciente, Gerenciamento de segurança.
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Introdução
O público espera que a segurança seja uma prioridade dentro dos serviços de saúde, no entanto,
é preconizado que a prestação de cuidados de
saúde envolve potenciais riscos para a segurança do paciente1, existindo uma grande diversidade de estudos publicados em diversos países
que relataram a magnitude e extensão dos danos
causados aos pacientes2-6. Assim, a segurança do
paciente tem recebido cada vez mais atenção pelos decisores políticos, profissionais de saúde, e
investigadores.
A segurança do paciente pode ser definida sucintamente, como “a redução do risco de danos
desnecessários relacionados com os cuidados de
saúde, para um mínimo aceitável”7.
A estratégia para reduzir os danos e promover a segurança do paciente tem-se centrado
principalmente na promoção de transformações
dentro dos sistemas de saúde, em alterações do
comportamento profissional e nos sistemas de
notificação de incidentes3,8,9.
No decorrer da última década, se tem vindo a
incluir gradualmente os pacientes na prevenção
de danos e promoção da segurança do paciente,
talvez devido a um maior foco na centralização
dos cuidados no cidadão, comprovando-se assim
a necessidade de colaboração de todos os atores
ligados aos cuidados de saúde, de modo a contribuir para a melhoria da segurança do paciente1,3.
Neste sentido, se tem evidenciado a necessidade de promover a participação do paciente
na melhoria da segurança dos cuidados de saúde1,3,10, se conceituando “participação do paciente” como a integração do mesmo na tomada de
decisão em tudo que possa influenciar a sua saúde, podendo contribuir ativamente numa ampla
gama de atividades, desde a formulação de planos de tratamento, até à formulação de políticas
de segurança10,11.
Promover a participação do paciente na melhoria da segurança dos cuidados de saúde, implica a integração deste na tomada de decisão,
de forma consciente e informada, sobre ações
que podem afetar a segurança dos cuidados de
saúde. Podendo assim, o paciente participar na
melhoria da segurança dos cuidados através de
uma vasta gama de ações, que vão desde ações
solicitadas pelo sistema/serviço ao paciente, até
à participação ativa e mobilização dos pacientes
para a promoção e melhoria da segurança dos
cuidados de saúde12.
No entanto, há pouca investigação sobre a
utilização da informação fornecida pelos pacien-

tes, assim como falta investigação sobre a aceitação desta participação por parte dos mesmos3.
Segundo literatura científica recente há determinados temas em que os pacientes não estão dispostos a participar na tomada de decisão, e que
tal resolução pode ser tomada devido a diversos
fatores10,13-15. Há evidência que indica que os pacientes estão dispostos e são capazes de participar
em estratégias de prevenção do erro16, e que têm
potencial para melhorar a sua segurança8,17,18.
Está assim patente, a necessidade de conhecer
e compreender melhor as formas como pode o
usuário participar na melhoria da segurança dos
cuidados de saúde.
Existe uma panóplia de atividades e/ou intervenções que permitem a participação do paciente/usuário na segurança dos cuidados19, que
podem ser de iniciativa do próprio paciente/
usuário ou do sistema/serviço, que apresentam
características e metodologias próprias, bem
como objetivos distintos para a sua aplicação,
e que devem ser usadas de forma adequada ao
contexto da instituição ou serviço de saúde onde
se pretende aplicá-la12. Ainda assim, é escassa a
bibliografia que agregue, explicite e exemplifique
estas diferentes estratégias de promoção da participação dos pacientes na segurança dos cuidados.
Assim, os métodos e estratégias para promover a participação do paciente na segurança dos
cuidados podem dividir-se em três tipos, que
têm formas e métodos concretos de implementação, bem como objetivos distintos: estratégias de
mobilização dos pacientes para a segurança dos
cuidados; estratégias que pretendem promover
a participação ativa do paciente na prevenção de
incidentes; e estratégias que pretendem solicitar
e utilizar a informação relevante que os pacientes
podem fornecer9,12.
As estratégias de mobilização dos pacientes
para a segurança dos cuidados, cujos sistemas de
notificação de incidentes são exemplo, visam desenvolver nos pacientes a necessidade de partilha
de problemas de segurança que possam ter sofrido ou presenciado, para evitar que esses problemas se repitam12.
As estratégias que pretendem promover a
participação ativa do paciente na prevenção de
incidentes de segurança, almejam motivar o paciente a participar ativamente na melhoria da segurança dos cuidados, nomeadamente indicando-lhes formas de participação e promovendo a
sua capacitação e empoderamento. São exemplo
deste tipo de estratégia: guias de participação ativa dos pacientes, cartazes informativos, folhetos,
vídeos informativos, entre outros12.
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são, definindo um limite temporal entre janeiro
de 2001 e julho de 2016 e restringindo as línguas
de pesquisa ao inglês, espanhol e português. Não
foi feita qualquer restrição em termos de país.
Para todos os estudos identificados como relevantes após o processo de seleção foi utilizada
a técnica da bola de neve com pesquisas de citações, através do ISI Web of Knowledge, pela qual
não houve incremento de mais estudos.
Foi criada uma base de dados utilizando o
programa Mendeley, para armazenar e gerir todas
as referências encontradas.
Critérios de elegibilidade

Métodos
Trata-se de um estudo de revisão sistemática de
literatura, que seguiu as orientações propostas no
checklist Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)20. A pergunta que direcionou a revisão foi: “Que estratégias de participação do paciente na segurança
dos cuidados de saúde estão sendo utilizadas? ”
Estratégia de busca
A estratégia de buscas foi criada para a base de
dados Scopus, e posteriormente adaptada à WOS
(Web of Science) e Medline, tendo sido desenvolvida pela equipe de investigação, utilizando diversas combinações de termos do Medical Subject
Heading Terms (MeSH) que indexam os artigos,
combinados com outros termos contidos em títulos e resumos (Quadro 1). Todas as buscas nas
bases de dados foram conduzidas entre os meses
de janeiro e julho de 2016, pelo que estudos publicados até esta data foram elegíveis para inclu-

Foram incluídos todos os estudos observacionais, descritivos, qualitativos e/ou epidemiológicos, realizados em âmbito hospitalar ou nos
cuidados ambulatórios que descrevessem a metodologia de elaboração e/ou aplicação de, pelo
menos, uma estratégia de inclusão dos pacientes
na melhoria da segurança dos cuidados, sendo
que estas estratégias se categorizaram em: estratégias de mobilização dos pacientes para a segurança dos cuidados; estratégias para promover a
participação ativa dos pacientes na prevenção de
incidentes de segurança; e estratégias de solicitação de informação ao paciente sobre a segurança
dos cuidados.
Os estudos deveriam encontra-se dentro do
limite temporal previamente definido e redigidos em inglês, espanhol ou português. Sendo
que apenas foram incluídos estudos a que se teve
acesso à totalidade do artigo e estratégia(s) nele
utilizada(s). Nos artigos que não se encontravam
totalmente disponíveis, optou-se por contatar
os seus autores por e-mail, sendo que todos os
contatados atenderam à solicitação. Excluíram-se

Quadro 1. Estratégia de buscas desenvolvida para a base de dados Scopus e adaptada paras as restantes bases de
dados.
Base de
datos
Scopus

Descriptor
patient* participation* AND patient* safety AND safety management
patient* safety AND patient* participation* AND (patient* report* OR patient* experience*)
patient*  participation*  AND  adverse  event*  AND  patient* safety
Primary Care AND Patient perception AND Adverse event
(Hospital* OR Ward*) AND Patient* perception* AND Adverse event*
(Hospital* OR Ward*) AND Patient* perception* AND patient*safety
patient* participation* AND patient* safety AND (questionnaire OR interviews OR Focal Group)
patient* participation* AND patient* safety AND safety management AND (questionnaire OR
interviews OR Focal Group)
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As estratégias que pretendem solicitar e utilizar a informação relevante que os pacientes podem fornecer, pretendem, através da percepção
que os pacientes têm da segurança dos cuidados
de saúde, identificar problemas de segurança dos
cuidados ou situações passiveis de os causar. Este
tipo de estratégia, pode ser de natureza qualitativa, como entrevistas individuais e grupos focais,
ou de natureza quantitativa, tais como os questionários12.
É objetivo deste trabalho, identificar as estratégias utilizadas, de participação do paciente na
segurança do cuidado de saúde.

do estudo, artigos de revisão sistemática de literatura.

pacientes na segurança dos cuidados de saúde
presentes em cada estudo, nas semelhanças e
diferenças perceptíveis na utilização da mesma
estratégia e na busca de um padrão de complementariedade entre as estratégias utilizadas nos
diferentes estudos.
Esta abordagem interpretativa envolveu a leitura e releitura dos estudos por dois revisores e
sempre que foi necessário algum esclarecimento,
foram contatados os autores dos diferentes estudos analisados.

Seleção dos estudos
Numa primeira fase realizou-se uma leitura
dos títulos e/ou abstracts aplicando os critérios
de seleção. Após esta fase, dois revisores independentes executaram uma leitura completa de todos os artigos selecionados, aplicando os critérios
de seleção, sendo que qualquer desentendimento
era resolvido por consenso com um terceiro revisor.
A qualidade metodológica de cada estudo selecionado foi verificada pela ferramenta Cochrane21, que utiliza sete princípios para avaliar o risco
de viés de cada estudo: randonização adequada;
ocultação de alocação; cegamento dos participantes, cegamento do avaliador dos resultados;
integridade dos resultados, dados incompletos;
relatórios seletivos dos resultados; e outras fontes
de viés22. Para este estudo foi feita uma adaptação
desta ferramenta, que pode ser vista no Quadro
2, na qual se utilizaram cinco critérios para avaliar o risco de viés de cada estudo.

Resultados
Identificação dos instrumentos
Os resultados das pesquisas encontram-se sumarizados no fluxograma PRISMA da Figura 1.
Na pesquisa inicial foram identificados um total
de 11593 estudos, dos quais 2898 se encontravam
duplicados. Após a primeira fase de seleção, em
que foram analisados os títulos de todos os estudos e os resumos de 95 estudos, apuraram-se
49 estudos. Na sequência da segunda fase de seleção, na qual foram analisados os 49 estudos na
totalidade do seu conteúdo, foram selecionados
19 estudos, nos quais foram aplicados um total
de 23 estratégias de participação dos pacientes na
segurança na prestação de cuidados de saúde.

Análise dos estudos
Para analisar os estudos selecionados, se realizou uma análise temática, para avaliar semelhanças e diferenças entre os mesmos. A análise
temática é um método apropriado para resumir
e organizar os resultados de um conjunto de estudos que engloba estudos quantitativos e qualitativos23. A ênfase desta análise centrou-se na
percepção das estratégias de participação dos

Caracterização dos estudos identificados
O Quadro 3 agrega uma súmula dos objetivos
e resultados de cada estudo, bem como do âmbito de utilização e/ou elaboração dos diferentes

Giles, et al. [20]
Kistler C et al. [30]

Ricci-Cabello I et al. [34]

Ricci-Cabello I et al. [31]

Solberg L et al. [21]
Hernan A et al. [32]
Hrisos et al. [22]

Brown et al. [33]
Carter et al. [29]

Anthony et al. [23]
McTier et al. [24]

Pinto et al. [24]
Jangland et al. [28]

Millman et al. [26]
Rodríguez et al.[27]

Gerador de sequência (viés de seleção)
Desconhecimento dos participantes (viés de realização)
Desconhecimento do avaliadores (viés de deteção)
Dados de resultados incompletos (viés de atrito)
Resultados seletivos (viés de notificação)
Legenda: + Baixo Risco - Risco de Viés ? Não Claro.

Dixon et al. [17]
McInnes et al. [18]
Rathert, et al. [19]

Quadro 2. Avaliação do risco de viés de cada artigo.

Ward et al. [1]
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WOS
3210

Medline
3618

Referências inicialmente analisadas
11593
2898 estudos duplicados + 8600
excluídos depois da análise do título
+ 46 excluídos após análise do resumo
Estudos analisados na totalidade
49

Estudos excluídos após a análise
total do conteúdo
30
Estudos selecionados para a revisão
19

Figura 1. Fluxograma PRISMA, com as diferentes fases da seleção dos artigos.

instrumentos identificados nos estudos selecionados.
A Tabela 1 apresenta uma caracterização generalizada de todos os estudos selecionados. Podese constatar que os países onde foram elaborados
mais estudos (de entre os selecionados) foram o
Reino Unido e os Estados Unidos da América com
6 estudos cada um, sendo que os estudos provenientes de países anglo-saxônicos representam
89% dos estudos selecionados, tendo os outros
dois sido elaborados na Espanha e na Suécia.
Nos estudos selecionados verificou-se que
esta temática tem sofrido uma evolução significativa nos últimos anos, pois 45% desses estudos
foram elaborados nos últimos três anos e 80%
nos últimos seis anos, sendo o estudo mais antigo
datado de 2002.
A maioria dos estudos selecionados (59%)
foram realizados em âmbito hospitalar, ou incluíram o meio hospitalar2,24-35, sendo que destes,
mais de metade se aplicaram, ou se pretendem
aplicar num serviço específico do meio hospita-

lar. Três dos estudos selecionados incluem mais
de um âmbito, sendo que dois se aplicam em
hospitais e cuidados de saúde primários28,34 e outro estudo se aplica em cuidados de saúde primários e farmácias36.
Nos 19 estudos foi possível observar a utilização e/ou elaboração de 23 estratégias de inclusão do paciente na segurança dos cuidados
de saúde. Identificaram-se assim: dezessete estratégias que permitem aos sistemas/instituições
solicitar informação relevante que os pacientes
podem fornecer, dividindo-se em oito questionários2,24-26,28,37-39, cinco entrevistas27,29,31,34,40 e quatro
grupos focais24,34,36,41; três estratégias que visam
a promoção da participação ativa dos pacientes
na prevenção de incidentes de segurança dos cuidados de saúde, nomeadamente dois vídeos30,32
e um folheto informativo35; e três estratégias de
mobilização dos pacientes para a segurança dos
cuidados de saúde quer através da disponibilização de um sistema de notificação de incidentes,
para os pacientes, que se verificou em dois estu-
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Scopus
4765

Entrevistas
qualitativas;

Giles, et
al. (2013)
UK 24

Hospitalar

Hospitalar

Questionário

Rathert, et
al. (2011)
Canadá 23

Hospitalar
(serviço de
cirurgia)

Hospitalar
(Ulceras de
pressão)

Grupos Focais;

Questionário

Hospitalar

Âmbito

McInnes et Questionário
al. (2014),
Austrália 22

Dixon et
al. (2015),
USA 21

Autor(es),
Estratégia
Ano, País
Questionário
Ward et
al. (2011),
UK 2
Sistema de
notificação de
incidentes;
Objetivo

Desenvolver uma ferramenta (questionário) para explorar
se os pacientes são capazes de identificar fatores que podem
contribuir para incidentes de segurança do paciente.

Conhecer qual a percepção que os pacientes têm do seu
“papel” na prevenção de um risco específico, que é o de
formar ulceras de pressão durante o internamento em
dois serviços (ortopedia e neurologia), assim como fatores
que inibem ou estimula a participação dos pacientes em
estratégias de prevenção do aparecimento de úlceras de
pressão.
Explorar qual o “papel” que os pacientes consideram o seu,
na segurança do paciente.

Desenvolver e testar duas ferramentas, um questionários
Patient measure of organisational safety (PMOS), e um
sistema de notificação de incidentes Patient incident reporting
tool, que podem ser usadas em conjunto, ou separadamente
que possam permitir compreender as considerações dos
pacientes sobre a segurança em serviços de saúde, permitido
às organizações e saúde melhorarem, usando esta importante
perspectiva da segurança dos pacientes.
Determinar a percepção que os pacientes têm da segurança
cirúrgica, com ênfase na interação com a equipa cirúrgica,
nas diferentes fases.

Quadro 3. Resumo das características de cada estudo selecionado.

continua

Os resultados obtidos sugerem que os pacientes devem ser capazes de confiar
que estão a receber a atenção adequada, em vez de assumirem um papel
de liderança na sua segurança. Pode-se também verificar que envolver os
pacientes em estratégias de e segurança pode ser complexo «, requerendo uma
variedade de estratégias. Os gestores devem fornecer ambientes propícios à
interação entre os prestadores de cuidados e os pacientes. Diferentes tipos de
pacientes podem necessitar de diferentes tipos de estratégias.
Os pacientes foram capazes de identificar 13 dos 20 fatores que podem
contribuir para um incidente de segurança o paciente, que constam no Yorkshire
Contributory Factors Framework (YCFF). Identificaram fatores relacionados
com a comunicação e fatores individuais mais frequentemente, e pelo contrário
identificaram fatores relacionados com a equipa menos frequentemente. Além
disso, identificaram um tema não incluído no YCFF: dignidade e respeito.

A prática corrente da segurança cirúrgica é encarada de forma positiva pelos
pacientes, contudo os pacientes continuam a identificar a interação médicopaciente, relações e a confiança como os fatores mais positivos que influenciam
a percepção de segurança.
Para assegurar uma participação com sucesso dos pacientes na prevenção de
ulceras de pressão, estes requerem educação durante o processo de admissão,
gestão da dor e mal-estar e uma relação suportável e colaborativa com o
pessoal prestador de cuidados.

A incorporação da “voz do paciente” é crítica para que o feedback do paciente
seja colocado como parte integrante nas melhorias da segurança do paciente.

Resultados
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Hospitalar;
Cuidados
de Saúde
primários
Cuidados
de Saúde
primários

Hospitalar

Questionário

Entrevistas
semiestrutradas;

Hernan
A., et al.
(2016),
AUS. 29

Hrisos &
Thomson.
(2013),
UK 30

Cuidados
de Saúde
primários

Solberg L, Questionário
et al (2008),
USA. 28

RicciGrupos Focais
Cabello I.,
et al (2016),
UK 26
RicciQuestionário
Cabello I.,
et al (2016),
UK.27

Objetivo

Os pacientes são capazes de perceber os erros no seu diagnóstico e tratamento
em cuidados ambulatórios. Esta percepção teve um efeito concreto na relação
médico de família –paciente, levando muitas vezes os pacientes a procurarem
outro médico de família.
A exploração da percepção e experiências dos participantes permitiu a
identificação de uma vasta variedade de temas que foram identificados como
tendo impacto na segurança do paciente em cuidados de saúde primários.

Resultados

Desenvolver uma ferramenta que permita medir as
experiências de segurança dos pacientes em serviços de
saúde primários, bem como avaliar os seus resultados e testar
as suas propriedades psicométricas.

continua

O Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care
(PREOS-PC) é uma novo instrumento (questionário) multi-dimensional
para medir as experiências de segurança do paciente em cuidados de saúde
primários, desenvolvido com especialistas e pacientes. Os testes iniciais
demonstram seu potencial para uso em ambulatório, e os desenvolvimentos
futuros abordarão ainda seu uso na prática clínica real.
Embora os relatórios dos pacientes acerca dos erros percebidos, possam
A partir da aplicação de um questionário verificar se os
erros médicos percebidos pelos pacientes poderiam produzir ser uteis para melhorar a experiência do paciente na obtenção de cuidados
de saúde, não podem ser utilizados para avaliar/medir erros técnicos e a
informação suficientemente precisa para se utilizar como
segurança do paciente de forma confiável.
uma medida de segurança do paciente.
A ferramenta desenvolvida (PC PMOS) permite aos pacientes fornecerem o
Desenvolver uma ferramenta (questionário) que permita
seu feedback sobre os fatores que contribuem para potenciais incidentes de
medir desde o ponto de vista do paciente, a segurança dos
cuidados, e que possa ser utilizada como base de uma gestão segurança. Esta ferramenta possibilita uma forma de as unidades de cuidados
de saúde primários aprenderam a partir da perspectiva do paciente e fazer
proativa da melhoria da segurança do paciente.
melhorias de serviço com o objetivo de reduzir os danos neste cenário.
As abordagens que têm como objetivo impulsionar a melhoria da segurança
Explorar as vantagens e desvantagens percebidas da
promoção de um “papel ativo” dos pacientes na melhoria da do paciente através da participação dos pacientes, podem gerar desconfiança
segurança do paciente, desde a perspectiva dos usuários dos e criar tensões negativas na relação paciente-prestador. É necessária uma
serviços (pacientes e familiares) e dos profissionais de saúde. abordagem mais colaborativa, que encoraje os pacientes e os profissionais de
saúde a trabalharem juntos.

Ambulatório Obter informações através de um questionário, sobre a
percepção de erros no atendimento ambulatórios de adultos,
os fatores associados com os erros percebidos, e se os
participantes mudaram de médico com base nestes erros.
Explorar a percepção e experiência dos pacientes sobre a
Cuidados
segurança do paciente nos cuidados de saúde primários em
de Saúde
Inglaterra.
primários

Âmbito
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Autor(es),
Estratégia
Ano, País
Kistler C, et Questionário
al.(2010),
USA. 25
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Grupos focais

McTier et
al (2013),
Australia 34

Entrevistas
estruturadas

Anthony et Vídeo
al. (2003),
USA 33

Carter et
al. (2012),
Australia 32

Análises de
causa-raíz;

Autor(es),
Estratégia
Ano, País
Entrevistas
Brown et
al. (2006). Semiestruturadas;
USA 31
Objetivo

Resultados

continua

O diagrama causal proporciona uma ferramenta de planificação amplamente
acessível para reduzir os eventos adversos com medicamentos em ambulatórios ao
mostrar toda a panóplia de possíveis causas, identificar fatores causais suportados
pela evidencia, e revelar possíveis consequências dos esforços de mudança.
As Estratégias de segurança da medicação centradas no paciente devem ter em
conta barreiras psicológicas e práticas que os pacientes enfrentam na sua vida
cotidiana.
A preocupação acerca dos medicamentos é um fator chave de motivação,
Serviços de Investigar os fatores que podem motivar os pacientes a
para que os participantes se comprometam na busca de informação sobre a
ambulatório participar num programa de gestão de medicação.
medicação. As pessoas mais idosas que dependem fortemente da heurística
e Farmácias;
parecem menos propensos a preocuparem-se com a sua medicação e
dispostos a participar em serviços de administração de medicação. A redução
relacionada com a idade na motivação para participar, pode ter implicações
importantes para a segurança da medicação.
Hospitalar
Descrever o desenvolvimento e avaliação do impacto do vídeo Os pacientes sentem-se mais confortáveis a falar sobre as suas dúvidas e
questões, com os profissionais de saúde depois de verem o vídeo, tendo
(serviço de
“LVHHN’s Patient Safety”. O vídeo aborda seis temas de
qualificado que o seu nível de conhecimento sobre a segurança do paciente,
cirurgia);
interesse para uma ótima segurança do paciente: o plano de
como mais elevado. Os pacientes em geral qualificaram as seis secções do vídeo
tratamento, medicação segura, quedas, identificação do sitio
como uteis.
cirúrgico, lavagem e desinfeção das mãos, e o planeamento
da alta clínica. Cada segmento descreve as estratégias que os
pacientes podem utilizar, ou observações que podem fazer
para melhorar os níveis de segurança do paciente.
Todos os pacientes tinham alterações na sua medicação cardiovascular préExplorar a participação do paciente no contexto da
Hospitalar
operatória por circunstância da cirurgia. Mais pacientes foram capazes de
administração de medicação durante uma hospitalização,
(serviço de
enumerar e estabelecer o propósito e efeitos secundários da sua medicação
para uma intervenção cirúrgica a nível cardíaco.
cirurgia)
cardiovascular em pré-operatório, que antes da alta hospitalar. Havia muito
pouca evidencia que os enfermeiros utilizassem as oportunidades, como os
tempos de administração da medicação, para envolverem os pacientes na
administração da sua medicação.

Serviços de Fazer diagramas a partir o ponto de vista dos pacientes
ambulatório; sobre as causas dos eventos adversos com medicamentos em
cuidados ambulatórios. Examinar características das causas
reportadas pelos pacientes, e identificar de entre essas causas
as que têm sido abordadas na literatura

Âmbito
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Hospitalar
(serviço de
cirurgia)

Hospitalar

Hospitalar;
Cuidados
de Saúde
primários

Jangland et Folheto
al. (2011), informativo
Suécia 36

Millman et Sistema de
al. (2011), notificação de
incidentes;
USA37

Rodríguez
et al.
(2008),
Espanha 38

Representantes
de associações;

Entrevistas
semiestruturadas;

Grupos Focais;

Entrevistas
semiestruturadas;

Hospitalar

Âmbito

Autor(es),
Estratégia
Ano, País
Vídeo
Pinto et
al. (2012),
UK 35

Conhecer as opiniões e experiências dos pacientes sobre a
segurança do paciente em hospitais, e a sua perspectiva de
participação na melhoria da mesma.

Investigar o impacto do folheto “Tell-us” na perceção
de qualidade do atendimento dos pacientes, centrado
especificamente na participação do paciente.
Avaliação do folheto, do ponto de vista dos pacientes.
Apresentação de um caso que ilustra a utilização da
perspectiva do paciente, como uma visão complementar à
descrição do prestador dos cuidados.

Explorar as atitudes dos pacientes depois de visionarem o
vídeo PINK, um vídeo educacional para os pacientes, que
tem como objetivo estimular os pacientes a se envolverem na
segurança do paciente.

Objetivo

De forma genérica, o vídeo foi recebido favoravelmente pelos entrevistados.
Os benefícios comumente citados incluem a sensibilização e facilitação da
participação dos pacientes nos cuidados que lhes são prestados durante a
sua estadia no hospital. Mais variabilidade foi encontrada na opinião dos
entrevistados acerca da função do vídeo como ferramenta de melhoria da
segurança do paciente.
Vídeos educacionais como o PINK têm um importante potencial para capacitar
os pacientes na segurança e qualidade dos cuidados que recebem. No entanto, os
esforços para implementar vídeos educativos sobre a segurança do paciente, têm
de considerar as características e necessidades dos serviços, e adaptar esses vídeos.
A utilização do folheto “Tell-us” resultou em melhorias significativas na
capacidade dos pacientes em participar em decisões sobre os cuidados que lhes
são prestados. Os pacientes que consideraram o folheto “Tell-us” mais útil, na sua
interação com os enfermeiros e auxiliares de ação médica, do que com os médicos.
No caso apresentado, sem a perspectiva do paciente o hospital proferiu
umas soluções débeis. No entanto, com a adição da perspectiva do paciente,
foi possível identificar as possíveis alterações no meio, que têm maior
probabilidade de reduzir os danos a futuros pacientes.
Os pacientes têm uma perspectiva única para oferecer: são fundamentais para
o processo de atendimento, ao mesmo tempo que observam.
Para os pacientes entrevistados o conceito de segurança não se limita à
ausência de erros, mas compreende aspetos como, confiança, comunicação
informação e participação. Na resolução de eventos adversos, a atitude de
desculpa por parte do profissional é considerada um elemento chave.
Avaliam-se positivamente a existência de protocolos e sistemas de notificação.
No que respeita à comunicação os pacientes consideram que os profissionais
deviam ter mais formação em comunicação.
Uma maior participação dos pacientes, no próprio processo assistencial e na
sua gestão clínica é considerada oportuna.

Resultados
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Tabela 1. Caracterização dos estudos selecionados.
Nº de
instrumentos
(%)
País no qual o instrumento foi
desenvolvido/aplicado
UK
USA
Austrália
Canadá
Suécia
Espanha
Ano de publicação
2001 - 2004
2005 - 2008
2009 - 2012
2013 - Atualidade
Âmbito de aplicação
Hospitalar (geral)
Hospitalar (serviços específicos)
Cuidados de Saúde Primários
Farmácia
Tipos de instrumentos utilizados
Questionário
Entrevistas
Estruturadas
Semiestruturadas
Grupos Focais
Vídeos
Folhetos
Sistema de notificação de
incidentes
Mobilização de associações de
utentes

6 (32)
6 (32)
4 (21)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
3 (16)
7 (37)
8 (42)
7 (32)
6 (27)
8 (36)
1 (5)
8 (35)
2 (9) 5 (22)
3 (1)
4 (17)
2 (9)
1 (4)
2 (9)
1 (4)

dos2,33, quer através de inclusão de associações de
usuários na identificação de situações passiveis
de melhoria, para aumentar a segurança do paciente, que se verificou num estudo34.
Estratégias que permitem aos
sistemas/instituições solicitar informação
relevante que os pacientes podem fornecer
Este tipo de estratégia pode ser dividida de
acordo com os dados fornecidos pelos instrumentos utilizados, havendo assim estratégias que
fornecem dados quantitativos, como é o caso dos
questionários, e estratégias que fornecem dados
qualitativos, como as entrevistas e os grupos focais12.

Questionários
Nos oito questionários identificados, quatro
(50%) têm como principal foco, facultar a perspectiva do paciente sobre a segurança na prestação de cuidados2,24,39,41, dois têm como objetivo
primordial perceber o “papel” que os pacientes
consideram poder ter na segurança do paciente25,28, enquanto os outros dois visam identificar
os erros dos profissionais, que os pacientes conseguem detectar, e que podem afetar a segurança
do paciente26,37.
Sete destes questionários estão a ser aplicados
nos respectivos estudos, enquanto um está em
fase de desenvolvimento e validação2.
No que concerne ao âmbito de utilização cinco dos questionários são utilizados em âmbito
hospitalar, e quatro em cuidados de saúde primários, sendo que dois questionários são utilizados
nos dois âmbitos. Em relação aos questionários
a ser utilizados em meio hospitalar, há dois que
se são para ser utilizados a um nível geral, e três
para serem aplicados em serviços específicos.
Quatro dos questionários identificados apresentam fortes propriedades psicométricas2,3,39,41.
De entre os questionários identificados, dois
(25%) foram elaborados para serem utilizados de
modo complementar a outra estratégia de participação do paciente na segurança da prestação de
cuidados de saúde2,24.
O tipo de questionários que se utiliza depende do objetivo do estudo e do tipo de avaliação
que se pretenda fazer, pelo que se verificou que
uns estudos utilizavam questionários de opinião, onde se pretendeu obter a valorização do
paciente segundo a sua percepção de segurança,
e questionários tipo relatórios, onde se pretende
obter informação do paciente sobre se ocorreram
determinados aspetos concretos.
Grupos focais
Foram identificados 4 estudos em que se utilizaram grupos focais como estratégia de envolvimento dos pacientes na segurança na prestação
de cuidados, sendo que em 3 se utilizavam os
grupos focais com o intuito de obter a percepção
e experiência dos pacientes sobre a segurança dos
cuidados24,36,38, no outro estudo a utilização de
grupos focais como finalidade, identificar fatores
de motivação para os pacientes participarem ativamente na segurança dos cuidados34.
Os grupos focais, são provavelmente a melhor maneira de averiguar os assuntos a incluir
num questionário de qualidade percebida12, daí
que um dos estudos utilize os grupos focais para
a percepção de temas, que os pacientes entendam
afetar a segurança do paciente, para os incluir
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Entrevistas
Nos estudos identificados, cinco deles utilizam entrevistas como estratégias de participação
do paciente na segurança da prestação de cuidados, sendo que três utilizam entrevistas semi-estruturadas29,34,40 e dois utilizam entrevistas estruturadas27,31.
As entrevistas são um método de pesquisa
qualitativo muito utilizado para obter conhecimento detalhado sobre determinadas temáticas,
pelo que também podem ser utilizadas para a
percepção de temas que pacientes entendam que
afetam a segurança do paciente para os incluir
posteriormente num questionário12.
As entrevistas foram utilizadas nos diversos
estudos identificados com distintos objetivos,
tais como: Identificação de fatores que podem
provocar um incidente de segurança; Identificação de formas de incorporação dos pacientes na
segurança dos cuidados de saúde; Averiguação
de vantagens da incorporação dos pacientes na
segurança dos cuidados de saúde; e Definição do
conceito de segurança para o paciente.
Estratégias de promoção da participação
ativa dos pacientes na prevenção de
incidentes de segurança na prestação
de cuidados
Foram identificados três estudos em que se
utilizaram este tipo de estratégia. Em dois estudos foram utilizados vídeos30,32, em outro estudo
utilizou-se um Guia para a participação ativa do
paciente35. Nos três casos estas estratégias foram
utilizadas com o intuito de educar os pacientes
para a segurança dos cuidados de saúde e os motivar a participarem ativamente. Em todos estes
estudos o efeito da aplicação deste tipo de estratégia foi avaliado através de questionários elaborados para esse intuito.
Estratégias de mobilização dos pacientes
para a segurança dos cuidados de saúde
Dos três estudos identificados que utilizam
este tipo de estratégia, dois utilizam ou relatam

a elaboração de um sistema de notificação de
incidentes de segurança para os pacientes2,33, enquanto outro mobiliza líderes de organizações
de utentes para participarem em entrevistas semi-estruturadas34.
Os estudos que relatam a elaboração e utilização de um sistema de notificação de incidentes
para os pacientes têm como objetivo que os sistemas/instituições retirem ilações e ensinamentos das experiências relatadas pelos pacientes. O
estudo que utiliza as entrevistas semi-estruturadas a líderes de organizações de utentes, pretende através destas perceber as experiências sobre
a segurança na prestação de cuidados que essas
organizações têm conhecimento, e assim envolvê-las também na melhoria contínua do sistema.
Em dois destes estudos estas estratégias são
complementares a outras estratégias de participação dos pacientes na segurança dos cuidados
de saúde2,34.

Discussão
Nesta revisão sistemática da literatura foram
identificadas 23 estratégias de inclusão e participação do paciente na segurança do paciente,
divididas por 19 diferentes estudos. A maioria
destes instrumentos/estratégias foram desenvolvidos em estudos cujo principal objetivo não era
o desenvolvimento da estratégia em si, mas sim a
obtenção de dados concretos que se pretendiam
alcançar a partir destas. Conseguindo-se, no entanto, verificar a/s estratégia/s utilizada em cada
estudo e classificá-la quanto á sua tipologia.
A maioria das estratégias identificadas eram
estratégias que permitem aos sistemas/instituições solicitar informação relevante que os pacientes podem fornecer (por meio de questionários, entrevistas, grupos focais), talvez devido
ao fato destas estratégias estarem relativamente
bem desenvolvidas e serem razoavelmente compreendidas dentro dos sistemas, para além de
possibilitarem dados concretos, que, no entanto,
desacompanhados e descontextualizados podem
ser de escassa utilidade12.
Forças e limitações
A principal força desta revisão sistemática
reside no fato de realizar uma compilação de todas as estratégias de participação do paciente na
segurança dos cuidados, executando um levantamento sistemático de todas as estratégias elaboradas e/ou aplicadas descritas na literatura, incluindo tanto as de iniciativa do próprio usuário
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posteriormente num questionário38. Outro estudo utiliza os grupos focais como complemento a
um questionário, para fornecer dados qualitativos sobre a temática24.
Em três dos estudos os grupos focais são utilizados de forma a obter informação38, ou em conjunto27,34 com outras estratégias de participação
do paciente na segurança na prestação de cuidados de saúde.
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como as de iniciativa do sistema/serviço, organizando estas estratégias em três tipos, consoante
as mesmas tivessem como objetivo promover a
participação ativa dos pacientes na: sua segurança, mobilizar os pacientes para a sua segurança
ou solicitar e utilizar a informação relevante que
os pacientes podem fornecer.
No que concerne às principais limitações da
presente revisão sistemática, pode-se apontar
a incapacidade de verificação das propriedades
psicométricas das estratégias utilizadas nos diferentes estudos, bem como à impossibilidade
de observar uma justificativa para a escolha das
estratégias de participação dos pacientes na segurança do paciente, utilizadas em alguns estudos.
Sumário da evidência
A maioria das estratégias identificadas nesta
revisão sistemática foram publicadas nos últimos seis anos2,24-27,29,31-33,35,36,38,39,41, o que denota
uma crescente consciencialização da importância
da inclusão da visão dos pacientes na segurança do paciente. No entanto, a maioria dos estudos identificados eram provenientes do Reino
Unido2,27,29,32,38,41 e dos Estados Unidos da América24,30,33,40, sendo que apenas dois dos estudos
provinham de países não anglo-saxônicos34,35,
pelo que seria interessante o desenvolvimento de
estratégias de participação dos pacientes na segurança dos cuidados de saúde em outros países.
Nos estudos selecionados nesta revisão sistemática da literatura verificou-se que, tal como indica Saturno12, existe uma considerável variedade
de estratégias e um grande avanço metodológico
no âmbito da participação dos pacientes na melhoria contínua da segurança dos cuidados, tanto
a nível de contribuir com informação para identificar problemas de segurança do paciente, como
na colaboração ativa na prevenção de problemas.
Contudo, como é possível verificar em alguns dos
estudos selecionados, as diferentes estratégias podem ser complementares2,24,34,40.
A maioria das estratégias encontradas nesta
revisão sistemática da literatura eram estratégias
de solicitação ao paciente de informação sobre
a segurança na prestação de cuidados (74%),
sendo as estratégias de mobilização dos utentes
para a segurança dos cuidados de saúde e as estratégias para promover a participação ativa dos
utentes na prevenção de incidentes de segurança,
em número bastante inferior. Assim seria aconselhável centrar mais esforços em promover uma
evolução validada e cientifica nestes tipos de estratégias.

Nesta revisão sistemática da literatura, foi
possível verificar que, por exemplo, estratégias
de solicitação ao paciente de informação sobre a
segurança dos cuidados, como é o caso de questionários, estão a ser utilizadas para solicitar ao
paciente diferentes tipos de informação sobre a
segurança dos cuidados. Havendo questionários que têm como objetivo da sua aplicação o
conhecimento da percepção de segurança, que
os pacientes têm nos serviços/sistemas em que
são aplicados24-26,37, e outros questionários que
têm como finalidade da sua aplicação a identificação de problemas na segurança dos cuidados
nos serviços sistemas em que são aplicados2,28,38,39.
No entanto, estas duas tipologias de questionário
são estratégias que os diferentes serviços/sistemas
estão a utilizar e/ou desenvolver para integrar o
“ponto de vista” do paciente na melhoria da segurança dos cuidados.
Através dos estudos selecionados pode também verificar-se que para situações descritas
como semelhantes, se utilizaram diferentes tipos
de estratégias, ou diferentes abordagens na utilização das mesmas, para incluir o paciente na
melhoria da segurança dos cuidados, tornandose assim evidente a necessidade de estabelecer
uma metodologia, estudada e aceite para a participação do paciente na segurança dos cuidados
de saúde, tendo em conta o tipo de instituição, o
âmbito de utilização, os problemas de segurança
do paciente que apresentam e a disponibilidade
financeira.

Considerações finais
Esta revisão sistemática permitiu verificar que
existe descrita na literatura uma panóplia de
estratégias que promovem a participação do
paciente na segurança dos cuidados, que têm
formas e métodos concretos de implementação,
bem como objetivos distintos para a sua utilização. Assim, estas estratégias podem-se complementar umas às outras, dependendo das necessidades dos serviços/sistemas.
Entre as estratégias de promoção da participação dos pacientes na segurança dos cuidados
de saúde, as que se encontram mais desenvolvidas e aplicadas em maior número, são as estratégias de solicitação ao paciente de informação sobre a segurança dos cuidados de saúde. Este tipo
de estratégia foi aplicado em quinze dos dezenove estudos presentes nesta revisão. No entanto
dentro destas, a estratégia mais utilizada foram
os questionários, aplicados em oito estudos.
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As estratégias de promoção da participação dos pacientes na segurança dos cuidados de
saúde podem ser utilizadas de forma individual
ou complementar, sendo que é evidente a necessidade de estabelecer uma metodologia, para a
elaboração e utilização adequada das estratégias
de participação do paciente na segurança dos cuidados de saúde.
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