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Introdução: Os eventos adversos (EA) são definidos como erros ou ocorrências indesejáveis 

e não intencionais durante alguma prática de enfermagem realizada no indivíduo [1]. Uma das 

áreas mais propícias a ocorrências desses eventos é a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

devido, dentre outros motivos, a complexidade e diversidade de equipamentos e 

medicamentos que apresenta. Dessa forma, a segurança do paciente representa um grande 

desafio para os profissionais da UTI, uma vez que as constantes mudanças hemodinâmicas e o 

risco iminente de morte exigem dos profissionais cuidados complexos e tomada de decisão 

imediata [2]. Nesse contexto, o enfermeiro deve conhecer e prevenir os tipos de violência que 

o paciente pode sofrer no âmbito hospitalar, que no decorrer do processo assistencial, o 

paciente torna-se suscetível a ocorrências de eventos iatrogênicos, principalmente os pacientes 

de permanência prolongada, como o enfermo paliativo [3]. Os Cuidados Paliativos (CP) 

podem ser definidos como uma abordagem multiprofissional que visa a qualidade de vida de 

pacientes, e de seus familiares, em situações em que o tratamento não leva a cura da doença. 

Como parte integrante dessa equipe encontra-se a Enfermagem, com o papel fundamental nos 

cuidados paliativos e humanizado ao paciente, tendo sua conduta não baseada apenas em 

procedimentos técnicos ou burocráticos, mas no apoio holístico [4]. Sendo assim, faz-se 

necessário disseminar conhecimento visando a diminuição de riscos dessas ocorrências 

indesejáveis, utilizando métodos dinâmicos e simples que levem as informações pertinentes a 

equipe de profissionais da UTI, de forma que não prejudique as atividades desenvolvidas na 

unidade. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na elaboração de 

um instrumento informativo como contribuição na prevenção de eventos adversos em 

pacientes internados em uma UTI. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo 

descritivo do tipo relato de experiência, desenvolvido com base na metodologia da 

problematização, caracterizada por cinco etapas: observação da realidade, pontos-chave, 

teorização, levantamento de hipóteses de solução e a aplicação à realidade. A observação 

ocorreu durante o estágio curricular supervisionado em uma UTI adulto situado em um 

hospital público em Belém – Pará, nessa etapa os estudantes observaram a dinâmica do 

espaço, as atividades da equipe, o uso intenso de equipamentos invasivos e as características 

dos usuários internados. Os pontos-chave foram levantados a partir dessa vivência no Centro 

de Terapia Intensiva (CTI), citando: ocorrência de eventos adversos, maior parte do público 

em cuidados paliativos e a utilização frequente de bundles na assistência. A etapa da 

teorização se deu por um levantamento não sistemático de artigos publicados nos últimos 

cinco anos em bases de dados como a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e a Base de Dados de Enfermagem (BDENF), por artigos com o texto 

completo disponível e em português, utilizou-se os descritores “Doença iatrogênica”, 

“Cuidados Paliativos” e “Cuidados de Enfermagem”. O levantamento de hipóteses de solução 

ocorreu a partir do referencial encontrado e a realidade observada, sendo identificada a 

importância de confeccionar um cartaz como instrumento educativo, para ser colado nas 

paredes do CTI, onde a equipe tivesse fácil acesso para ler e relembrar a prevenção de eventos 
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adversos, como um check-list, habitual para os profissionais. E por último, a aplicação à 

realidade que ocorreu com a entrega do material elaborado e uma roda de conversa com a 

equipe de enfermagem. Resultados: O cartaz foi construído com base na literatura, redigido 

com termos de fácil compreensão e utilizados pela equipe, com o fundo claro e letras escuras 

para facilitar a leitura, contendo informações quanto aos principais tipos de eventos adversos 

que ocorrem no âmbito hospitalar, formas de evitá-los e conceitos de doença iatrogênica 

assim como imperícia, negligência e imprudência, que também são fatores que podem 

desencadear EA. A equipe é receptiva quanto a treinamentos e a educação continuada, a roda 

de conversa possibilita troca de experiências entre os profissionais e os acadêmicos. 

Conclusão: Os eventos adversos são causas comuns e significativas, que podem aumentar a 

permanência do paciente no hospital, e ainda causar danos permanentes ou provisórios à 

saúde dos mesmos. Estudos demonstram que o conhecimento precário do tema, resultam em 

uma equipe vulnerável à esses acontecimentos notificados [5]. A enfermagem possui um 

papel educador entre a equipe, uma vez que aborda temas pertinentes a segurança do paciente, 

como o de eventos adversos, para que sejam todos colaboradores na prevenção dos possíveis 

erros que podem ocorrer, mesmo que sem a intenção, e que contribuam com estratégias para 

minimizar esses acontecimentos no dia a dia profissional, além de facilitar a notificação dos 

casos acorridos. Para isso, é importante aumentar o conhecimento dos profissionais quanto ao 

assunto, através de um cartaz e educação continuada, contribui para uma assistência com 

menos erros, maior segurança da equipe e maior qualidade para o paciente internado em um 

CTI, com maior dependência de cuidados especializados e complexos. 
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