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PLANO DE ENSINO 
 

Nome da disciplina: Segurança na saúde – Estudos e pesquisas sobre o erro humano 

Professor responsável: Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira 
Maria Angélica Sorgini Peterlini 

Linha de pesquisa: 
Fundamentos, métodos, processos e tecnologias em enfermagem e saúde  
Cuidado Clínico de Enfermagem e Saúde 
Gestão, Gerenciamento e Educação em Saúde e Enfermagem  
Cuidado em Enfermagem e Saúde na Dimensão Coletiva 

Eixo temático da linha de pesquisa: segurança do paciente, segurança na saúde. 

Núcleo/ Grupo de pesquisa vinculado: Segurança, Tecnologia e Cuidado (SEGTEC) – Grupo de pesquisas 
de enfermagem em segurança do paciente, cuidados intensivos pediátricos e terapia intravenosa e 
medicamentosa. 
Carga horária: 60 horas, 04 créditos (15 horas – 1 crédito) 

Período de ocorrência e horário: 
Segundo semestre; quinta-feira. Setembro a novembro – aulas síncronas e assincronas 
Horário: 14:00 – 18:00 
Público alvo: enfermeiros, profissionais de saúde e demais profissionais envolvidos no estudo do erro 
humano. 
Turmas: no mínimo 10 e no máximo 20 participantes 

Periodicidade: bianual 

Ementa: Convergência de fundamentos e intervenções para a segurança do paciente, segurança do 
profissional, melhoria de qualidade, estudos de sistemas e processos que permitam implementação de 
políticas fundamentadas na evidência científica, eficácia, efetividade e equidade, a segurança na saúde 
emerge como a busca de um sistema de prestação de assistência à saúde digno de confiança e viável para 
todos os envolvidos. Para alcance destes pressupostos fundamento essencial refere-se ao estudo e prevenção 
do erro humano. Erros podem estar presentes no sistema de saúde, em qualquer fase do processo 
assistencial. O erro deve ser analisado conforme o processo cognitivo de pensamento e de ação envolvidos, 
e não como resultado. Neste contexto os estudos sobre a segurança na saúde eminentemente têm o erro 
humano como objeto de pesquisas, nas quais se aplicam diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. A 
segurança na saúde e a segurança do paciente constituem referencial teórico que alicerça a pesquisa em 
enfermagem e saúde, sobretudo no que tange aos estudos de análise e criação de intervenções. 

Objetivos: Ao final desta disciplina o pós-graduando deverá descrever e saber utilizar resultados de 
pesquisas sobre o erro humano, eventos adversos, perspectiva ética e legal do erro humano, prática 
fundamentada em evidência científica, segurança do profissional, estudos de sistemas e processos e 
responsabilidade pessoal, profissional e social. Deverá ser capaz de reconhecer a segurança na saúde e a 
segurança do paciente como referencial teórico / objeto norteador de pesquisas em enfermagem. 
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Conteúdo programático: Erro humano e a segurança na saúde. Erro humano: definição, tipologia, estudos 
epidemiológicos em saúde. - Análise sistêmica e individual do erro. - Compreendendo erros, eventos 
adversos, complicações e resultados em saúde. - Segurança do paciente: conceitos e definições. - Produção 
de conhecimento em saúde e a segurança do paciente. - Cuidado centrado no paciente e família e a 
segurança do paciente. Segurança na saúde e as lições da COVID-19. - Erros de medicação. Infecção 
Relacionada à Assistência à Saúde. - Eventos adversos relacionados aos cuidados de enfermagem. - A visão 
do erro na indústria e na área da saúde. Enfermagem baseada em evidências e a segurança do paciente. 
Sistema de Redes de Segurança do Paciente nas Américas - Intervenções fundamentais de enfermagem e a 
segurança do paciente. - Ferramentas da qualidade e a segurança do paciente 
- Tecnologia da informação e a segurança do paciente - Implicações éticas do erro para o profissional de 
saúde. - Resultados em saúde. - Clima organizacional e segurança do paciente. - Recursos humanos em 
saúde e a segurança do paciente. Segurança do profissional para a segurança do paciente e segurança na 
saúde- Enfermagem e segurança na saúde: a situação no Brasil, as tendências e os desafios para o futuro. 

Estratégias de ensino: Será realizada online de modo assíncrono e síncrono, por meio de aulas xpositivas, 
aulas invertida, leitura e discussão de artigos, seminários e aprendizagem por projeto. 

Estratégias de avaliação: 
- Participação das atividades programadas. 
- Frequência e participação dos fóruns de discussão. 
- Leitura dos artigos complementares. 
- Realização dos exercícios propostos. 
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