
• A temática segurança do paciente tem sido 
discutida em todos cenários mundiais que envolvem 
a saúde. No processo de formação acadêmica dos 
profissionais de saúde o tema ainda é escasso.  

• Assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
propôs mudanças curriculares e desenvolveu o 
Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide1 
para nortear o processo de aprendizagem.  

• Analisar as atitudes e os conhecimentos de 
estudantes da área da saúde torna-se importante 
para identificar tais lacunas  no ensino. 
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• Adaptar culturalmente o instrumento “Latino 
Students Patient Safety Questionnaire (LSPSQ)2” 
para estudantes brasileiros de cursos de graduação 
em Enfermagem e Medicina. 

 

• Estudo metodológico realizado em seis etapas: 
tradução inicial, síntese das traduções, 
retrotradução, comitê  de especialistas,  pré-teste e 
apresentação do relatório  para o autor original3.  

• A validação de conteúdo foi realizada mediante a  
análise das equivalências: semântica, idiomática, 
conceitual, experiencial, de itens e operacional.  

• Participaram 10 especialistas da área da saúde e 10 
da linguística.  O pré-teste foi realizado online, na 
plataforma web e-Surv, com 19 estudantes de 
medicina e 19 de enfermagem. 

• A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição proponente, sob o parecer 
1.785.522/16 e desenvolvida em conformidade à 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O índice de concordância considerado foi maior ou 
igual a 90%. 

• Na primeira rodada de avaliação pelo comitê de 
especialistas, 21 dos 26 itens do questionário 
apresentaram concordância < que 90%, 
necessitando de ajustes ortográficos, concordância 
gramatical e adequação de termos específicos da 
área de segurança do paciente. 

•  No pré-teste, apenas três afirmativas tiveram 
concordância < que 90%, as quais foram 
readequadas para formulação da versão final.  

• A versão final do LSPSQ adaptada culturalmente é 
apresentada na figura 1.  
 
 
 

• O LSPSQ é um instrumento auto-aplicável e por já 
ter sido utilizado em diferentes países possibilita 
futura comparação de dados, além de fornecer 
parâmetros para o desenvolvimento de 
competências na área da segurança do paciente. 
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*Extraído da dissertação de mestrado “Adaptação cultural do instrumento 

Latino Students Patient Safety Questionnaire para estudantes brasileiros”.  


