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INTRODUÇÃO

Este capítulo convida os enfermeiros, na qualidade de profissionais da saú-
de, gestores, acadêmicos e docentes, à reflexão sobre o Processo de Enfermagem 
(PE) e a aproximação dessa ferramenta com o conceito de melhores práticas para 
o cuidado, na interface com o movimento de segurança do paciente. Convida 
o leitor a lançar o olhar para uma práxis fundamentada na experiência, na ci-
ência, sem perder de vista as necessidades e preferências do paciente, em meio 
ao contexto cultural da sua família e comunidade. Em um primeiro momento, 
descreve alguns aspectos históricos e conceituais sobre o construto teórico de 
melhores práticas, na perspectiva da enfermagem, especialmente, no cenário 
brasileiro. Em seguida, aborda as questões relacionadas à segurança do paciente 
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como uma prática centrada na bioética e o PE como uma tecnologia de cuidado 
que contribui para qualificar a práxis do cuidado, configurando-se, assim, como 
melhor prática.

RESGATE HISTÓRICO CONCEITUAL SOBRE A 
EVOLUÇÃO DO CUIDADO À LUZ DA PRÁXIS DE 
ENFERMAGEM

Na Grécia antiga, o conceito techné (atividade humana fundamentada em 
um saber), significava um conhecimento associado a uma forma de poiésis (cria-
ção/ação), a qual pode ser compreendida como práxis no momento em que há 
uma unidade entre teoria e prática, quando a última se revela teoricamente e 
pode transformar a realidade por meio da ação.1 Ao explicar os saberes e a prá-
xis em enfermagem, autoras defendem que “os saberes são incorporados no de-
senvolvimento das técnicas e que estas se constituem saber prático que viabiliza 
construção e utilização de instrumentos que possibilitam o desenvolvimento de 
procedimentos e ações que permitem operacionalizar uma atividade prática”.2 

Esses conceitos são importantes para reconhecer a práxis do enfermeiro, numa 
alusão à possibilidade de agir a partir da reflexão, a fim de transformar a ação 
anterior, logo, promover mudanças. Neste capítulo assumiremos o PE como uma 
tecnologia de cuidado que contribui para a práxis e converge para a qualificação 
do cuidado voltado à segurança do paciente.

 O enfermeiro tem sido reconhecido como profissional líder nos diferentes 
serviços que compõem a rede de atenção à saúde, pelas habilidades de articula-
dor entre os níveis assistenciais, pela proximidade com o paciente e sua família, 
na direção do cuidado integral e longitudinal e pela permanência 24 horas junto 
aos pacientes hospitalizados. Cuidar, educar, pesquisar e gerenciar são atributos 
da profissão, exigindo que o profissional tenha domínio de conhecimentos, a 
fim de exercer suas atividades.3 Essas habilidades e condutas têm suas raízes nos 
primórdios da enfermagem, embora suas origens tenham a influência de dois 
modelos da medicina: a clínica e a epidemiologia. Subordinada a esse conheci-
mento médico, uma das primeiras manifestações organizadas e sistematizadas 
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da enfermagem foi construída mediante técnicas. Essa estrutura do saber da en-
fermagem ganhou outra tônica com o surgimento da pós-graduação stricto sensu 
e as possibilidades tecnológicas que se aproximaram da mera techné4.

Com a busca e utilização de evidências científicas para fundamentar a prá-
tica de enfermagem, os caminhos de construção da profissão assumem novos ru-
mos, de ordem política e social, os quais impulsionam o conhecimento científico 
e, por conseguinte, a qualidade do cuidado, como núcleo do saber da profissão. 
Proporcionar cuidados de alta qualidade com base em conhecimentos científi-
cos, em substituição ao modelo centrado no empirismo e nas tradições, as quais 
predominaram até a década de 1950, ou mesmo, em manuais desatualizados, são 
princípios que potencializam a assistência ética e respeitosa, garantindo a segu-
rança do paciente nos serviços de saúde5.

O desenvolvimento da segurança do paciente como um movimento mun-
dial relacionado ao cuidado à saúde tem se apresentado como uma tendência 
que compõe os princípios éticos basilares que devem orientar o fazer profissional 
de trabalhadores e estudantes da área da saúde.6 Apesar da segurança do pacien-
te ser reconhecida como uma dimensão da qualidade da assistência em saúde 
desde os anos 1970/1980, foi somente a partir dos anos 2000, com a publicação 
do relatório “Errar é Humano”, que esse tema passou a integrar os debates prio-
ritários da saúde mundial, assumido e impulsionado por ações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Os princípios para a segurança do paciente devem permear e ser incorpo-
rados aos instrumentos e tecnologias desenvolvidas com vistas à melhoria con-
tínua das práticas e da assistência à saúde7, ao considerar-se a realidade singular 
de cada serviço de saúde e comunidade. Nesse movimento é que instrumentos 
e tecnologias específicas da profissão, em particular o PE, favorecem o cuidado 
à saúde das pessoas por meio da potencialização de “melhores práticas”, com 
capacidade de contribuir para a promoção da segurança e favorecer o desenvol-
vimento de um serviço de saúde que seja integral, resolutivo, eficiente e eficaz, 
preconizados como princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cumpre destacar que a configuração do SUS no Brasil conflui para a lógi-
ca do cuidado integral do ser humano, levando em consideração valores éticos 
universais, o contexto social e cultural do ser humano e a manutenção da con-
vivência e garantia de benefícios individuais e coletivos, mediante critérios de 
qualidade de vida. Nessa direção, o cuidado de enfermagem ocorre em todos os 
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pontos das redes de atenção à saúde e é voltado à orientação familiar e comuni-
tária, atendendo aos atributos da Atenção Primária à Saúde, a partir dos quais a 
cultura dos indivíduos e das coletividades ganha importância singular.

O SUS precisa atender às necessidades da população de um país com grande 
território e complexidade significativa devido às diferenças quanto ao território, 
à cultura e às necessidades. O trabalho da enfermagem, nesse contexto, conside-
rando a sua evolução, como pontuado anteriormente, ainda é permeado por um 
modelo biomédico que limita a criatividade, advinda das experiências cotidianas 
e habilidades próprias da profissão, as quais levam em conta a ética, a estética, a 
responsabilidade e a humanização.8

Com este capítulo, objetiva-se  que o leitor seja capaz de: (1) compreender 
como o Processo de Enfermagem tem conquistado status de inovação para uma 
práxis de enfermagem sistematizada, reconhecendo-o como uma tecnologia 
promotora de melhores práticas; compreender como o Processo de Enfermagem 
se aproxima e contribui para a consolidação das prerrogativas da segurança do 
paciente; refletir sobre como o processo de trabalho desenvolvido pela COM-
PENF3 se articula com os conceitos e pressupostos das melhores práticas e da 
segurança do paciente.

CONCEPÇÕES SOBRE AS “MELHORES PRÁTICAS” DE 
ENFERMAGEM

Florence Nightingale, no século XIX, foi a primeira enfermeira a demons-
trar preocupações teóricas em relação às ações da enfermagem como profissão. 
Logo, mesmo sem um conceito específico, demonstrou que o cuidado deveria 
ser baseado em boas práticas, pois “idealizou uma profissão embasada em re-
flexões e questionamentos, tendo por objetivo edificá-la sob um arcabouço de 
conhecimentos científicos diferentes do modelo biomédico”.9

Ao longo do século XX, a enfermagem em nível mundial foi conquistando 
cientificidade. Entre as décadas de 1950 e 1970, enfermeiras norte-americanas – 
Callista Roy, Dorothea Orem, Imogene King, Madeleine Leininger, Hildegard Eli-
zabeth Peplau e Jean Watson – foram as primeiras a defender teses de doutorado 
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das quais emergiram diferentes teorias de enfermagem e, a partir delas ações de 
enfermagem puderam ser estruturadas com base em processos científicos. No 
Brasil, a primeira enfermeira a construir uma teoria foi Wanda de Aguiar Hor-
ta, em 1979.9

Em meados da década de 1970, na Inglaterra, emerge o conceito de Prática 
Baseada em Evidência (PBE), pelo Dr. Archie Cochrane, que escreve um livro 
questionando a eficácia das práticas médicas não baseadas em evidências, tendo 
como propósito diminuir a lacuna entre pesquisa e prática. No âmbito da enfer-
magem, a PBE consiste em um método para resolução de problemas a partir da 
decisão que incorpora uma pesquisa sobre a melhor e mais recente evidência, 
experiência e avaliação clínica, bem como as preferências do paciente no con-
texto do cuidar.10

Na discussão sobre a PBE em enfermagem, destaca-se que “a prática é o 
fenômeno central e essencial e o foco central da enfermagem; é possível que 
seja a razão de sua existência.”11 As autoras, em contraponto com o conceito que 
prevê apenas estudos randomizados, defendem a importância da evidência ba-
seada na prática (EBP). Essa prática, além de ser baseada em evidências, deve 
fundamentar-se também nas teorias de enfermagem, pois quanto mais forem uti-
lizadas, mais evidências poderão oferecer ao apoio à prática em enfermagem.1,11

A “boa prática” ou “melhor prática” é uma expressão derivada do inglês “best 
practice” e, considerando as bases da pesquisa científica, consiste naquela prática 
decorrente da melhor técnica baseada em evidência identificada, para executar 
determinada ação. Esse conceito abrange um conjunto de medidas que devem 
ser tomadas pelos profissionais a fim de garantir a qualidade e a conformidade 
das ações com os regulamentos técnicos.12

As melhores práticas, para fins destas reflexões, são, portanto, aquelas defi-
nidas como técnicas ou metodologias que, por meio da experiência ou da inves-
tigação, possuem confiabilidade comprovada para produzir um bom resultado. 
No âmbito dos programas e serviços de saúde, a definição de “melhores práticas” 
tem a ver com o conhecimento sobre o que funciona em situações e contextos 
específicos, sem a utilização desmedida de recursos para atingir os resultados 
desejados, podendo ser utilizado para desenvolver e implementar soluções adap-
tadas a problemas de saúde semelhantes em outras situações ou contextos.13 Logo, 
relaciona-se à atuação de toda equipe de enfermagem (liderada pelo enfermeiro), 
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bem como pode englobar os demais profissionais da saúde e áreas afins que tra-
balham em prol do cuidado integral do paciente e da família.

É importante compreender que o uso da palavra “melhor”, quando se refere 
a programas e projetos, como os relacionados à segurança do paciente, não está 
vinculado apenas ao “padrão ouro”, ou faz referência somente a elementos que 
permitam descrever intervenções que “tiveram sucesso”. A melhor prática4 con-
siste em documentar e aplicar lições aprendidas sobre aquilo que também não 
funciona e por que não funciona, para que se possam evitar, no futuro, equívo-
cos já cometidos por outros programas e projetos.13 Cumpre refletir, entretanto, 
sobre a necessidade de prestar atenção nas potencialidades das práticas que são 
efetivas e tomar cuidado para não focar somente nos erros cometidos, construin-
do ações que se aprimorem ao longo do tempo.

No Brasil, a PBE vem sendo incorporada gradativamente e pode orientar 
o enfermeiro para optar por uma prática mais adequada ou melhor, em um de-
terminado contexto. A dificuldade vivenciada pela enfermagem brasileira em 
implementar PBE, estrutura-se em vários elementos, entre eles o fato de a maior 
parte dos estabelecimentos de saúde ainda não possuírem a estrutura neces-
sária, que possibilite garantir as “boas práticas” de enfermagem, preconizadas 
teoricamente, ou seja, aquelas aprendidas na academia. Entre as principais difi-
culdades para assegurar boas práticas, podemos destacar: o dimensionamento 
de profissionais, que, em muitos locais, não está adequado às normas exigidas 
pelo conselho de classe da profissão; a frágil qualificação profissional, aliada ao 
fato de os serviços de saúde não assumirem a educação permanente em saúde 
como uma política institucional;1,14 e, ainda, o limitado número de profissionais 
de apoio aos serviços de saúde, fato que gera funções extras aos profissionais de 
enfermagem, limitando o cuidado direto ao paciente.

O tema da segurança do paciente insere-se neste contexto, na medida em 
que busca fundamentação para a prática, a partir das evidências científicas que 
indicam as melhores possibilidades para um cuidado mais seguro e com os me-
nores riscos ao paciente e à comunidade. Esse processo pode ser potencializado 
pelo PE, que garante uma sistematização das ações da enfermagem, a partir de 
um cuidado que considere a individualidade de cada ser, adapte as condutas à 
necessidade e realidade singular do paciente, da família e da comunidade e con-
temple a minimização dos riscos envolvidos nesse processo de cuidar.
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A preocupação dos enfermeiros em garantir segurança na prática assisten-
cial de enfermagem é evidenciada em diversos estudos, destacando-se a adoção 
de melhores práticas com vistas às mudanças individuais, coletivas e organiza-
cionais, o aumento da credibilidade da prática de enfermagem e a capacidade 
de construir iniciativas. Tais medidas implicam benefícios potenciais, como a 
minimização dos riscos nas práticas de saúde e a segurança clínica do paciente.16 

PROCESSO DE ENFERMAGEM: UMA TECNOLOGIA 
PROMOTORA DE “MELHORES PRÁTICAS”

Nos últimos 60 anos, o encontro de técnicas e princípios científicos na en-
fermagem mundial mobilizou autonomia e promoveu visibilidade à profissão, 
que incorporou marcos teórico-filosóficos ao seu saber. No Brasil, a Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas17, formulada por Wanda de Aguiar Horta, em 
1979, na Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, despertou enfermeiras a direcionar sua atenção à Sistematização da As-
sistência de Enfermagem (SAE), organizada a partir do PE, que considera bases 
científicas em sua estrutura9. Assim, a práxis na Enfermagem ocorre, efetiva-
mente, por meio do desenvolvimento do PE na tomada de decisão clínica. A SAE 
foi normatizada pelo Conselho Federal de Enfermagem em 2009, por meio da 
implantação do PE em cinco etapas.18

A SAE implica organizar as ações de enfermagem em um sistema que pres-
supõe um conjunto de atividades e estruturas articuladamente relacionadas, em-
basadas em conhecimento científico da área para o alcance do melhor cuidado 
possível ao paciente e à família. É importante compreender que existem diferentes 
modos de sistematizar a assistência de enfermagem, sendo que tais formas não 
são excludentes e possuem naturezas distintas.19

O PE é o modo mais reconhecido para sistematizar a assistência da enferma-
gem, visto que “é um método utilizado para se incorporar, na prática profissional, 
uma teoria de enfermagem. Após a escolha da teoria de enfermagem, torna-se 
necessária a utilização de um método científico para que os conceitos da teoria 
sejam implantados na prática”.9 Pode-se afirmar que o desenvolvimento do PE 
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aporta valorização científica e filosófica para o cuidado de enfermagem, dando 
um sentido pautado em referenciais teóricos, fomentando novos conhecimentos 
ao aperfeiçoamento da profissão. Reveste-se, assim, de vital importância para a 
enfermagem refletir a respeito dos conceitos e concepções intrínsecos aos cuida-
dos prestados, exercendo o melhor alinhamento teórico a sua prática cotidiana.

A SAE também pode ocorrer por meio de outras tecnologias, como os pla-
nos de cuidados, protocolos, padronização de procedimentos, os quais devem 
ser articulados ao PE. Logo, há diferentes modos de organizar a assistência e, 
por isso, é possível utilizar diversos métodos para tornar a atuação profissional 
mais resolutiva para a saúde da pessoa cuidada. Contudo, as “diferentes formas 
de sistematização da assistência pressupõem a organização das condições, dos 
recursos materiais e humanos além da competência técnico-legal e valorização 
dada à sua contribuição, seja pela instituição, seja pelo profissional”.19

Conforme discutido, realizar o cuidado a partir das prerrogativas de “me-
lhores práticas” configura-se como uma ferramenta útil para a enfermagem, quer 
seja na gestão ou no cuidado assistencial realizado nos mais diversos pontos de 
atenção da rede. Como possibilidade de desenvolver melhores práticas, o PE e a 
Consulta de Enfermagem constituem-se instrumentos de trabalho que direcio-
nam a SAE nas ações individuais e coletivas do cuidado, nos diversos ciclos da 
vida (criança, adolescente, mulher, adulto, idoso), tanto na Atenção Primária à 
Saúde, quanto em nível ambulatorial e hospitalar. E, da mesma forma, em cui-
dados domiciliares, em ações de educação em saúde, entre outros cenários de 
produção do cuidado de enfermagem.

No processo de trabalho de enfermagem, a busca e uso de evidências cien-
tíficas para promoção da segurança do paciente visam “práticas inovadoras de 
enfermagem, com vistas a sustentar as ações e as relações do profissional no 
sistema de saúde, bem como, demonstrar o impacto de tais ações nos resulta-
dos do sistema”.14 No entanto, considerando as prerrogativas da PBE no Brasil, 
o contexto assistencial em que a maioria dos enfermeiros atua inviabiliza que 
eles centralizem suas ações em evidências científicas. Por vezes, os enfermeiros 
não conseguem realizar cuidados diretos ao paciente e/ou aos familiares ou su-
pervisionar de modo eficiente os cuidados prestados por técnicos e auxiliares de 
enfermagem. Eles passam o turno de trabalho corrigindo falhas no sistema em 
diferentes setores da instituição que não realizam suas ações com qualidade e 
prejudicam o paciente. Logo, em vários locais os enfermeiros, efetivamente, não 
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realizam o PE com o nível de competência ético-profissional necessária, o que, 
por consequência, limita a incorporação de boas práticas no espaço de atuação.14 

Como instrumento orientador do julgamento clínico e tomada de decisão 
para diagnóstico, intervenção e avaliação do resultado de enfermagem, o PE pres-
cinde da PBE, cada vez mais presente na busca de ações cuidadoras mais resolu-
tivas e qualificadas.20 O PE envolve uma sequência de etapas específicas, as quais 
têm como finalidade promover a obtenção de informações multidimensionais 
sobre o estado de saúde, identificação das condições que requerem intervenções 
de enfermagem, planejamento das intervenções necessárias, implementação e 
avaliação das ações, garantindoa prestação de atendimento de enfermagem qua-
lificado e embasado em método científico, em teorias do campo da enfermagem 
e, se necessário, externas a ela.19 Destaca-se a necessidade de ancorar as etapas 
de diagnóstico de enfermagem, intervenções e resultados de enfermagem aos 
Sistemas de Linguagens Padronizadas, que são nomenclaturas validadas e reco-
nhecidas no âmbito internacional, e dessa forma, corroboram a cientificidade 
do fazer da enfermagem.

Especificamente, para orientar o trabalho dos profissionais da enfermagem, 
a maioria dos serviços no Brasil estrutura o PE embasado na Teoria das Necessi-
dades Humanas Básicas,17 de modo a efetivar a práxis, por meio da reflexão so-
bre a prática do cuidado. Nessa perspectiva, o PE é organizado em cinco etapas, 
as quais possibilitam ao enfermeiro: a coleta de informações, a organização do 
raciocínio clínico e da tomada de decisão ao definir o diagnóstico de enferma-
gem, a determinação dos resultados esperados e das intervenções necessárias ao 
cuidado (prescrição de enfermagem), considerando as necessidades de saúde 
identificadas no paciente, na família e comunidade, e a implementação e avalia-
ção dos cuidados prescritos. Contudo, Bub e Benedet, ainda em 1996, destacam 
em seus estudos que, embora estejam divididas didaticamente, essas etapas não 
podem ocorrer de maneira isolada ou linear; ao contrário, para o PE ser efetivo, 
essas etapas devem estar inter-relacionadas e ocorrer de modo concomitante.9 
Considera-se que, com tais procedimentos, torna-se possível qualificar o cuida-
do de enfermagem, com base em evidências, na direção da integralidade e das 
melhores práticas possíveis.
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CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 
PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 

Os riscos relacionados aos cuidados em saúde estão presentes na sociedade 
desde o início da história da medicina, quando os registros de Hipócrates men-
cionavam a preocupação de não causar danos a partir dos cuidados que seriam 
oferecidos às pessoas com o intuito de tratar as enfermidades.21 Apesar de este 
relato datar de antes de Cristo, o segundo acontecimento na história do desen-
volvimento dos cuidados em saúde que se remete a preocupação de reduzir os 
riscos aos quais os pacientes estavam expostos enquanto recebiam assistência 
à saúde foram os achados de Semmelweis, por volta dos anos 1850, quando 
observou o decréscimo da mortalidade materna na instituição em que atuava 
como médico obstetra, por meio da implementação da higiene das mãos entre 
o atendimento realizado aos pacientes e após os residentes de medicina saírem 
da sala de necropsia.22

Posteriormente, por volta de 1880, registram-se as contribuições de Flo-
rence Nightingale, ao instituir a separação dos feridos na guerra por gravidade 
da condição de saúde, a manutenção de um ambiente limpo e arejado e os cui-
dados higiênicos no preparo da alimentação às pessoas que recebiam cuidados 
para recuperar a saúde. Essas ações foram primordiais ao avanço das práticas de 
assistência à saúde, bem como para reduzir o número de óbitos dos enfermos.21

Todos esses conhecimentos influenciam as ações dos serviços de saúde até os 
dias atuais, contudo, naquela época, ainda não se conheciam os conceitos de PBE 
ou de melhores práticas. Ainda assim, identificam-se nas ações de Semmelweis 
e Florence instrumentos de observação, experimentação e investigação que pro-
porcionaram o encontro de práticas mais seguras de assistência à saúde, as quais 
eram ajustadas à sua realidade, impulsionando um resultado positivo expressivo 
para a saúde das pessoas. A partir de tal perspectiva, pondera-se que tais ações, à 
luz do atual conceito de “melhores práticas”, configuram-se como iniciativas ao 
seu encontro, considerando-se o contexto da época e as informações disponíveis. 
A prerrogativa de impactar estatísticas, transformar os serviços de saúde e pro-
porcionar qualidade de vida das pessoas foi, e continua sendo, uma das preocu-
pações da enfermagem, o que torna profícua a discussão no contexto presente.
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O termo segurança tem seus primeiros registros na área da saúde nos anos 
de 1980, quando aparece associado às dimensões da qualidade em saúde, rela-
cionado à capacidade dos serviços de saúde em identificar, reduzir e eliminar 
os riscos potenciais durante o processo de assistência à saúde, considerando os 
elementos relacionados às intervenções em saúde e ao ambiente.7, 21

No ano de 1991, ocorreu a publicação de um estudo americano evidencian-
do números de lesões e danos que pacientes sofriam durante o processo de inter-
nações em hospitais de Nova Iorque, denominando tais situações como eventos 
adversos, que indicavam a baixa qualidade assistencial dos serviços. No ano de 
1999, o Instituto de Medicina Americano publicou o relatório “Errar é Humano”. 
Nele afirmava-se que havia milhares de pacientes mortos em serviços de saúde 
como consequência de eventos adversos, que se somavam a lesões e sequelas 
permanentes ou a danos menores que acometiam os pacientes e aumentavam os 
custos do tratamento de saúde, tempo de internação, mas eram revertidos sem 
deixar sequelas. Outra informação destacada neste relatório foi que a maioria 
desses eventos adversos poderia ser evitada.23

Nesse contexto, a partir dos anos 2000, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em colaboração com outras organizações engajadas com a melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde, reconheceram o problema que estava sendo 
evidenciado e iniciaram o movimento mundial para segurança do paciente. A 
primeira ação lançada pela OMS foi a Aliança Mundial para a Segurança do Pa-
ciente, no ano de 2004, definindo temas prioritários que as instituições de saúde 
deveriam desenvolver, além de compartilhar materiais de apoio para auxiliar tal 
processo produzido por centros colaboradores de diversos países. Os países que 
aceitaram essa aliança, voluntariamente, se comprometeram a desenvolver sis-
tema de saúde com foco na segurança do paciente.24

A partir desse período, a segurança do paciente passa a ser denominada 
como “redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário asso-
ciado ao cuidado de saúde”.25 Essa decisão envolve a exclusão da culpabilização 
pelo erro, mas ressalta a responsabilidade ética de todos os profissionais de saúde 
com as ações que visam prevenir e eliminar os riscos de falhas relacionadas aos 
processos de cuidado, ampliando a visão acerca do problema.

No Brasil, desde 2002, foi estruturada a Rede Sentinela, cuja adesão era 
voluntária pelos serviços de saúde, com o objetivo de acompanhar os eventos 
adversos relacionados aos produtos para a saúde e realizar a gestão de riscos 
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nos serviços de saúde.7 Embora houvesse a preocupação com o monitoramento 
dos eventos adversos e o Ministério da Saúde incentivar os serviços de saúde 
brasileiros para aderir às ações da Aliança Mundial para Segurança do Paciente, 
somente em 2013 a segurança do paciente se tornou obrigatória nos serviços de 
saúde. Nessa ocasião, foi definida uma estrutura mínima de funcionamento por 
meio da Portaria 529, de 1º de abril de 2013, que determinou a criação do Pro-
grama de Segurança do Paciente e a RDC 36, de 25 de julho de 2013, que insti-
tuiu ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde.

Um estudo determinou que a incidência de eventos adversos em hospitais 
brasileiros é estimada em aproximadamente 8%, sendo que 67% deles foram 
classificados como evitáveis.26 Uma revisão sistemática estimou que a incidência 
mediana de eventos adversos é de 9,2% em pacientes internados, sendo 43,5% 
evitáveis.27 Para almejar-se a prática de segurança dos pacientes, faz-se necessá-
rio desenvolver mecanismos que favoreçam a identificação dos riscos a que eles 
estão expostos e a adoção de medidas preventivas que evitem a ocorrência de 
eventos adversos.

A enfermagem, que tem como função o acompanhamento integral e cons-
tante dos pacientes, é essencial na prevenção dos eventos adversos, sendo o PE, 
como já referido em outro tópico, uma importante ferramenta para contribuir 
com a consolidação da segurança do paciente, bem como da cultura de segu-
rança nos serviços de saúde. Autores destacam que o PE tem uma função social, 

“porque as informações trocadas entre enfermeiros e cliente/paciente são verda-
deiras e relacionadas ao encaminhamento da efetivação do cuidado, influenciado 
pelas interações humanas entres os usuários e os profissionais de enfermagem”.28  

Os serviços dos mais variados níveis de complexidade estão buscando es-
tratégias científicas que contribuam com a segurança do cuidado prestado aos 
usuários, como a utilização de protocolos e checklists, para realizar intervenções 
que possibilitem a assistência livre de danos aos pacientes, mais segura e com 
maior qualidade. Corroborando esse movimento, a implementação do PE, que 
também auxilia na cultura de segurança do paciente, é o principal aliado para 
organizar e sistematizar a assistência nesses locais. Ao ser implementado no ser-
viço de saúde um plano de cuidados seguindo os pressupostos do PE, percebe-se 
que tal organização favorece a segurança dos pacientes, pois o profissional pas-
sa a conhecer e analisar sua história clínica, suas patologias e fragilidades, com 
um olhar diferenciado, identificando os riscos a que estão expostos durante a 
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assistência e necessidades individuais, que contribuem para o fortalecimento 
das ações para a segurança.29

Considera-se a segurança um suporte para a qualidade do cuidado prestado. 
Trata-se do resultado de um conjunto de ações que visam à redução dos riscos 
evitáveis ao usuário. A assistência segura e de qualidade é de responsabilidade de 
todos os profissionais que realizam o cuidado direto e indireto ao paciente. To-
davia, o enfermeiro, como gerente do cuidado, desenvolve suas atividades como 
um eixo norteador para toda a equipe de enfermagem e por isso deve valorizar 
a implementação do PE em seu ambiente de trabalho, como ferramenta da en-
fermagem para qualificar e sistematizar a assistência à saúde. Assim, desenvolve 
uma função vital de identificação e controle dos riscos que podem gerar eventos 
adversos ao paciente.

Uma pesquisa investigou como os estudantes do curso de graduação em 
enfermagem percebem a relação entre o PE e a segurança do paciente e desta-
cou a relevância da aplicabilidade do PE como forma de conhecer os riscos a 
que os pacientes estão expostos e, a partir desse conhecimento, implementar as 
ações necessárias para a segurança do paciente.29 Os estudantes enfatizam que 
o desenvolvimento das etapas do PE é uma forma de se prestar um cuidado in-
tegral, individualizado, organizado e seguro, contribuindo com a qualidade do 
procedimento realizado, através de cuidados personalizados. O estudo supraci-
tado também destaca que, para iniciar a utilização do PE, deve-se realizar a iden-
tificação correta do paciente e que, desde a aplicação da primeira etapa do PE 
(a coleta de dados), o paciente deve ser estimulado a se envolver com a própria 
segurança. Ademais, ressalta que, ao utilizar o PE durante o exercício profissio-
nal, o enfermeiro assegura suas ações ancoradas em um arcabouço de conheci-
mentos científicos que são essenciais para os resultados que se espera alcançar. 

Outro estudo que analisou a contribuição da Enfermagem para a segurança 
do paciente no Brasil destaca que o desenvolvimento dos diagnósticos de enfer-
magem, durante a realização do PE, contribui como forma de ação positiva na 
segurança do paciente, pois os diagnósticos são elaborados a partir de um olhar 
individualizado sobre o paciente, resultando em julgamento clínico e tomada de 
decisão sobre suas demandas específicas, o que repercute diretamente na redu-
ção dos riscos existentes e em uma assistência focada nas necessidades da pessoa, 
família ou coletividade.23
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O mesmo estudo ressalta que os registros de enfermagem realizados nos 
prontuários dos pacientes são considerados como ações para a segurança do pa-
ciente. Destaca-se que a Resolução 358/2009, que normatiza a implantação do PE 
no território nacional, descreve a obrigatoriedade de documentar o PE, influen-
ciando a efetividade das ações propostas e da comunicação entre os profissionais 
de saúde. Os registros de enfermagem favorecem a comunicação efetiva entre a 
equipe de saúde, fornecendo respaldo legal aos profissionais e, consequentemente, 
trazendo informações que poderão conduzir os resultados da assistência presta-
da. Em contrapartida, o estudo revela que muitas atividades realizadas não são 
registradas no prontuário, o que contribui para a evidência da não realização da 
ação perante a equipe multidisciplinar.23

As informações registradas pela equipe de saúde são, portanto, fundamen-
tais para que o PE possa contribuir com a segurança do paciente e alcançar me-
lhores resultados da atenção à saúde das pessoas. Os registros de enfermagem 
permitem o acesso às informações sobre as intervenções de enfermagem, forne-
cem evidências clínicas para sustentar as decisões da enfermagem e possibilitam 
o acompanhamento dos resultados por todos os profissionais da equipe. Desse 
modo, pode-se confirmar a relação entre o acesso à informação propiciado pelo 
desenvolvimento do PE, os resultados obtidos e a segurança do paciente.

O PE precisa oferecer à equipe de saúde um registro objetivo, claro e comple-
to, de modo que os profissionais da equipe de saúde que acessem as informações 
possam compreender seu contexto e significado para recuperação e segurança 
do paciente. Os registros do PE podem assegurar a execução e a continuidade 
das ações de atenção à saúde necessárias. Eles viabilizam o desenvolvimento de 
atendimento respaldado no conhecimento e garantem a segurança do paciente. 
Assim, esses registros apoiam a segurança do paciente, com vistas a melhores 
práticas que convergem para a maior efetividade do cuidado, dando respaldo e 
visibilidade à enfermagem.
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O PROCESSO DE TRABALHO DA COMPENF E OS 
REFLEXOS NO MOVIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS 
E SEGURANÇA DO PACIENTE

A experiência que a COMPENF tem desenvolvido no Hospital Regional do 
Oeste (HRO)5 para implementação e implantação do PE em todas as unidades 
de assistência direta ao paciente e que possuem assistência de enfermagem con-
figura-se como uma melhor prática a partir do seu processo de desenvolvimento. 
Essa caracterização ocorre em razão da estrutura empregada para a construção 
do processo de trabalho. Isso porque, a partir dos aspectos teóricos e científicos 
que fundamentam o PE, faz-se uma imersão nas taxonomias NANDA, NIC e 
NOC, cria-se uma planilha (denominada matriz assistencial), que sintetiza as ta-
xonomias supracitadas, favorecendo sua utilização pelos enfermeiros do hospital.

Apesar do reduzido aporte de tecnologias duras, como aparatos de infor-
mática e softwares, o grupo de trabalho que lidera o desenvolvimento das ati-
vidades da COMPENF, encontrou, juntamente com os enfermeiros do hospital, 
alternativas viáveis para a implantação do PE na instituição, utilizando recursos 
mais leves, porém, não menos complexos e eficientes para o que se propõem. 
Destaca-se que o movimento desenvolvido por este grupo de trabalho pauta-

-se em preceitos éticos e científicos e fundamenta-se na realidade do serviço no 
qual se insere, buscando encontrar constantemente alternativas viáveis para a 
continuidade e melhoria do PE nesta instituição.

Frente às ações já desenvolvidas nas unidades do hospital para a consolida-
ção do PE, obtiveram-se relatos positivos sobre aspectos que se modificaram na 
instituição após a implantação/implementação do PE, como o reconhecimento 
do trabalho da enfermagem pela equipe multiprofissional, fortalecimento do 
trabalho em equipe e apoio entre os colegas, busca por conhecimentos científi-
cos que fundamentem as prescrições de enfermagem, agilidade em processos de 
trabalho e eficiência na auditoria financeira de contas de prontuários. 

Sobre o reconhecimento do trabalho da enfermagem pela equipe multipro-
fissional, os profissionais de outras categorias sinalizam a eficiência do histórico 
de enfermagem para obtenção de informações mais detalhadas sobre a condi-
ção de vida e saúde dos pacientes. Eles enfatizam a qualidade das informações 
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coletadas e registradas pelos enfermeiros e sua influência positiva para a defini-
ção de condutas clínicas da equipe de saúde. O desenvolvimento do PE instiga os 
enfermeiros a aprofundarem os seus conhecimentos científicos sobre o manejo 
das patologias que vivenciam no processo de cuidado nas unidades, buscando 
fundamentar suas ações em evidências científicas, além de tornar o cuidado mais 
eficaz, eficiente e seguro ao paciente. Esse movimento impacta também no tra-
balho em equipe, no fortalecimento da colaboração entre colegas, gerando um 
movimento de crescimento compartilhado e coletivo, no qual os enfermeiros se 
apoiam no processo de busca e compreensão de novos conhecimentos que re-
fletem diretamente na prescrição de enfermagem (intervenções e atividades) e 
qualidade do cuidado.

A qualidade no processo dos registros de enfermagem, alcançada por meio 
da documentação de todas as etapas do PE, tem implicado maior detalhamento na 
coleta de dados. Isso favorece a definição das necessidades de saúde do paciente 
por meio do julgamento clínico atrelado aos diagnósticos de enfermagem, além 
da prescrição de todas as intervenções de enfermagem que devem ser desenvol-
vidas no processo de cuidado. Todas essas etapas têm impactado positivamente 
no processo de auditoria financeira dos prontuários dos pacientes. O registro 
eficiente de todas as ações realizadas e o detalhamento das informações clínicas 
favorecem ao serviço de saúde o retorno financeiro de muitos procedimentos 
realizados durante a assistência e que, anteriormente, por falta de documenta-
ção completa das informações, acabavam sendo contestados e o pagamento não 
realizado pelos convênios.

Nesse ínterim, verifica-se que o processo de trabalho desenvolvido pela 
COMPENF, com o intuito de implementar/implantar o PE no HRO, tem gerado 
resultados positivos em diversos aspectos do cuidado ofertado aos pacientes da 
instituição, além de fortalecer a qualidade do cuidado de enfermagem, refletindo 
nas ações desenvolvidas por outros profissionais da equipe de saúde. O processo 
constante de monitoramento desenvolvido pela COMPENF, com as coordena-
ções de enfermagem das unidades, favorece a melhoria contínua da qualidade 
na instituição. Pois o processo de controle e avaliação dos registros das etapas 
do PE permite a identificação de fragilidades na assistência de enfermagem e 
de potencialidades, que são trabalhadas com vistas ao fortalecimento e à maior 
qualidade da assistência ao paciente.
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Frente a esse cenário, considera-se que o movimento de implantação do 
PE no HRO constitui-se um exemplo de melhor prática na enfermagem, pois 
contribui diretamente para a segurança dos pacientes. Isso porque o PE influen-
cia a maneira como eles são percebidos pela equipe de saúde, bem como o pla-
nejamento das intervenções e os resultados alcançados. Além da competência 
cultural e integralidade, são levados em conta aspectos referentes às evidências 
científicas e ao menor custo para implementação das ações, de maneira conver-
gente aos pressupostos teóricos contidos no referencial das “melhores práticas”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A enfermagem brasileira vem trabalhando arduamente, na última década, 
para implantação e implementação da SAE por meio do PE, com vistas a melho-
rar a segurança do paciente e, por conseguinte, a qualidade do cuidado à saúde 
das pessoas.14 Somam-se a isso esforços para que os profissionais de enfermagem 
contem com um ambiente que lhes favoreça o fazer mais adequado, ancorado 
em evidências científicas e ao encontro das necessidades do paciente. Contudo, 
há muito que avançar no Brasil para que, efetivamente, se consiga incorporar 
uma cultura de “melhores práticas” nos serviços de saúde, visto que, na atuali-
dade, apenas alguns serviços estão estruturados como sendo de excelência na 
assistência de enfermagem.

Nesse sentido, concorda-se que, se for possível trabalhar em um ambien-
te com a quantidade e a qualificação adequadas dos profissionais de enferma-
gem, também será possível, de modo amplo e solidificado, realizar práticas de 
enfermagem baseadas em evidências.14 Esses elementos também contribuirão 
para a busca contínua de novas evidências, capazes de mudar os resultados hoje 
identificados com relação à segurança do paciente, transformando a prática do 
cuidado. A enfermagem, dentre todas as profissões da área da saúde, é a que tem 
habilidades capazes de promover práticas centradas na proteção. Isso se deve a 
sua constância e proximidade com o paciente e a família, aspectos que devem ser 
pautados na agenda estratégica das instituições de saúde que desejam implantar 
a SAE para qualificação das ações de enfermagem.
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Com isso, pretendeu-se provocar a reflexão sobre a importância de, na qua-
lidade de profissionais e educadores na área da saúde e enfermagem, incentivar 
e adotar no cotidiano a prática fundamentada em um – ou vários – saberes, que 
devem ser aprimorados permanentemente e envolver bases e evidências cien-
tíficas, pautados numa conduta ética. O conhecimento, associado à criativida-
de na realização da ação, transforma a realidade. Nessa direção, o PE pode ser 
compreendido como uma tecnologia de cuidado, pois suas bases contemplam 
conhecimentos que contribuem para a práxis e convergem para a qualificação 
desse cuidado. Isso se intensifica, sobretudo, quando o PE é compreendido a 
partir do referencial das melhores práticas. Com tais delineamentos, o PE con-
tribui para a consolidação das prerrogativas da segurança do paciente e reforça 
o protagonismo da enfermagem nesse contexto.
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