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St Vincent’s Hospital in Montclair, New Jersey, 1955.

Fonte: https://atualizacursos.com.br/blog/fotos-vintage-enfermeiras/

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém
viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou
sobre aquilo que todo mundo vê.”

(Arthur Schopenhauer, s/d)
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RESUMO

HOFFMANN, L. M. Panorama dos incidentes de segurança envolvendo pacientes
neonatais e pediátricos em um hospital universitário. 2021. 102p. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2021.
INTRODUÇÃO: Os incidentes de segurança em pediatria adquirem proporções
significativas devido às características particulares dessa população. Identificar esses
incidentes é ação primordial para sanar problemas relacionados à sua ocorrência, ressignificar
o cuidado e fortalecer a cultura de segurança. OBJETIVO: Analisar os incidentes de
segurança ocorridos com pacientes pediátricos, registrados no sistema de notificação
informatizado de um hospital universitário. MÉTODO: Estudo quantitativo, descritivo
transversal, desenvolvido em hospital universitário de grande porte de Porto Alegre, RS,
Brasil. Foram analisadas 2.558 notificações, no período entre 2015 e 2019, de pacientes de 0 a
18 anos. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e analítica utilizando o
software Statistical Package for the Social Sciences versão 18.0. Para verificar a associação
entre variáveis categóricas foi utilizado o teste Qui-Quadrado, considerando significativos as
associações com p ≤ 0,05. RESULTADOS: Os principais envolvidos foram pacientes do
sexo masculino (52,1%) e lactentes (52,1%), sendo a maioria oriundos de unidades de
internação e UTI Pediátrica e Neonatal (80,6%). A ocorrência de incidentes aconteceu com
maior frequência à noite (p=0,000). Foram classificados 2.020 registros como incidentes que
atingiram o paciente e desses 725 (28,3%) ocasionaram danos, sendo predominante os danos
de natureza fisiopatológica (40,6%). Caracterizaram-se 680 (26,7%) incidentes com gravidade
leve/moderada e 45 (1,8%) como graves, sendo que 14 (31,1%) evoluíram para óbito. Os
principais incidentes foram relacionados a medicações/fluído IV (25,1%) e dieta/alimentação
(17,5%). Houve um aumento na frequência de notificações com o passar dos anos (11,3%),
destacando-se a emergência pediátrica com crescente no registro desses eventos. Ocorreu
associação entre o tipo de incidente e ocorrência de dano (p=0,000). Os danos graves/óbitos
foram associados a processo/procedimento clínico e medicações/fluídos IV (p=0,000),
também ocorreu associação entre faixa-etária e tipos de incidentes e faixa-etária e tipo de
quedas (p=0,000). CONCLUSÕES: A compreensão e notificação de incidentes é uma
premissa para o planejamento de melhorias e identificação de dificuldades para sua
realização. A relevância do estudo para o campo da saúde e da enfermagem está em promover
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ações voltadas para a cultura de segurança e qualidade do cuidado, com enfoque para as
necessidades dos serviços de saúde.

Descritores: Segurança do paciente; Pediatria; Criança hospitalizada; Gestão da segurança;
Gerenciamento de risco.
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RESUMEN

HOFFMANN, L. M. Resumen de los incidentes de seguridad que involucran a pacientes
neonatales y pediátricos en un hospital universitario. 2021. 102p. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2021.
INTRODUCCIÓN: Los incidentes de seguridad en pediatría adquieren proporciones
significativas debido a las características particulares de esta población. La identificación de
estos incidentes es una acción clave para remediar los problemas relacionados con su
ocurrencia, dar un nuevo significado a la atención y fortalecer la cultura de seguridad.
OBJETIVO: Analizar los incidentes de seguridad ocurridos con pacientes pediátricos,
registrados en el sistema de notificación computarizado de un hospital universitario.
MÉTODO: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal desarrollado en un gran hospital
universitario de Porto Alegre, RS, Brasil. Se analizaron un total de 2.558 notificaciones, en el
período comprendido entre 2015 y 2019, de pacientes de 0 a 18 años. Los datos se analizaron
mediante estadística descriptiva y analítica mediante el software Statistical Package for Social
Sciences versión 18.0. Para verificar la asociación entre variables categóricas se utilizó la
prueba de Chi-Cuadrado, considerando como significativas las asociaciones con p ≤ 0.05.
RESULTADOS: Los principales pacientes involucrados fueron varones (52,1%) y lactantes
(52,1%), la mayoría de ellos provenientes de unidades de internación y UCI de Pediatría y
Neonatal (80,6%). La ocurrencia de incidentes ocurrió con mayor frecuencia por la noche (p =
0,000). Se clasificaron 2.020 registros como incidentes que afectaron al paciente y, de ellos,
725 (28,3%) causaron daño, predominando el daño de tipo fisiopatológico (40,6%). 680
(26,7%) incidentes se caracterizaron como leves / moderados y 45 (1,8%) como graves, y 14
(31,1%) evolucionaron hasta la muerte. Los principales incidentes estuvieron relacionados
con medicamentos / líquidos intravenosos (25,1%) y dieta / alimentos (17,5%). Hubo un
aumento en la frecuencia de notificaciones a lo largo de los años (11,3%), destacando la
emergencia pediátrica, con un aumento en el registro de estos eventos. Hubo asociación entre
el tipo de incidente y la ocurrencia del daño (p = 0,000). Los daños / muertes graves se
asociaron con el proceso / procedimiento clínico y los medicamentos / líquidos intravenosos
(p = 0,000), también hubo una asociación entre el grupo de edad y los tipos de incidentes y el
grupo de edad y el tipo de caídas (p = 0,000). CONCLUSIONES: Comprender y reportar las
incidencias es una premisa para planificar mejoras e identificar las dificultades para llevarlas a
cabo. La relevancia del estudio para el campo de la salud y la enfermería radica en promover
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acciones orientadas a una cultura de seguridad y calidad de la atención, con foco en las
necesidades de los servicios de salud.

Descriptores: Seguridad del paciente; Pediatría; Niño hospitalizado; Gestion de seguridad;
Gestión de riesgos.
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ABSTRACT
HOFFMANN, L. M. Overview of safety incidents involving neonatal and pediatric
patients at a university hospital. 2021. 102p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) –
Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.
INTRODUCTION: Safety incidents in pediatrics acquire significant proportions due to the
particular characteristics of this population. Identifying these incidents is a key action to
remedy problems related to their occurrence, give new meaning to care and strengthen the
safety culture. OBJECTIVE: To analyze the safety incidents that occurred with pediatric
patients, registered in the computerized notification system of a university hospital.
METHOD: Quantitative, descriptive, cross-sectional study developed in a large university
hospital in Porto Alegre, RS, Brazil. A total of 2,558 notifications were analyzed, in the
period between 2015 and 2019, of patients aged 0 to 18 years. Data were analyzed using
descriptive and analytical statistics using the Statistical Package for Social Sciences version
18.0 software. To verify the association between categorical variables, the Chi-Square test
was used, considering associations with p ≤ 0.05 as significant. RESULTS: The main
subjects involved were male patients (52.1%) and infants (52.1%), most of them from
inpatient units and Pediatric and Neonatal ICUs (80.6%). The occurrence of incidents
happened more frequently at night (p=0.000). 2,020 records were classified as incidents that
affected the patient and, of these, 725 (28.3%) caused damage, with damage of a
pathophysiological nature being predominant (40.6%). 680 (26.7%) incidents were
characterized as mild/moderate and 45 (1.8%) as severe, with 14 (31.1%) evolving to death.
The main incidents were related to medications/IV fluid (25.1%) and diet/food (17.5%). There
was an increase in the frequency of notifications over the years (11.3%), highlighting the
pediatric emergency, with an increase in the record of these events. There was an association
between the type of incident and the occurrence of damage (p=0.000). Serious damage/deaths
were associated with clinical process/procedure and IV medications/fluids (p=0.000), there
was also an association between age group and types of incidents and age group and type of
falls (p=0.000). CONCLUSIONS: Understanding and reporting incidents is a premise for
planning improvements and identifying difficulties in carrying them out. The relevance of the
study to the field of health and nursing lies in promoting actions aimed at a culture of safety
and quality of care, with a focus on the needs of health services.

Descriptors: Patient safety; Pediatrics; Hospitalized child; Security management; Risk
management.
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1 INTRODUÇÃO

A segurança do paciente constitui tema de grande relevância para a qualidade da
assistência em saúde. Os incidentes decorrentes do cuidado à saúde causam insegurança e
alarmam a sociedade (1). O reconhecimento da possibilidade de ocorrência de erros e falhas é
imprescindível na educação para a cultura de segurança do paciente. Essa postura frente aos
erros e falhas contribui para a intervenção precoce em situações potencialmente danosas ao
paciente, além de proporcionar a elaboração de estratégias de prevenção e identificação da
recorrência de falhas documentadas. Ter conhecimento sobre as notificações é uma fonte de
aprendizado e traz subsídios para melhorias nas instituições e nos processos de trabalho (2).
De acordo com o conceito atribuído pela Portaria MS/GM nº 529/2013, a segurança
do paciente refere-se à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado
ao cuidado em saúde. A cultura de segurança configura-se a partir de cinco características
operacionalizadas pela gestão de segurança da organização. Essas características se referem a
cultura na qual trabalhadores e gestores assumem responsabilidades pela sua segurança, de
seus colegas, pacientes e familiares; priorizando a qualidade do cuidado acima de metas
financeiras e operacionais; cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização
para garantia dos cuidados; cultura que encoraja e recompensa a identificação, notificação e
resolução dos problemas relacionados à segurança; e cultura que promove o aprendizado
organizacional a partir dos incidentes (3).
Variadas correntes teóricas descrevem a segurança do paciente com seu enfoque na
ausência de danos produzidos pela assistência à saúde, buscando maiores benefícios e
qualidade no cuidado. Por isso, os estudos sobre essa temática não devem ser focados apenas
nos incidentes que causam danos aos pacientes, mas também naqueles que não causaram
danos, mas com potencial para terem causado (4).
A hospitalização da criança e adolescente é permeada por processos complexos e que
causam sofrimento e estresse para o paciente e família. Nos aspectos que envolvem sua
segurança, há particularidades que devem ser observadas, pois podem colocar em risco esses
pacientes. Existem particularidades intrínsecas como a anatomia e fisiologia da criança, e
extrínsecas que interferem na sua hospitalização. Por isso, a chance de ocorrência de erros que
gerem eventos adversos é maior nas crianças em relação aos adultos (14-16).
As características específicas das crianças como idade, peso, estatura, condições
clínicas, metabolismo e imaturidade fisiológica interferem em processos como a medicação,
na qual as dosagens, fracionamento dos fármacos e reações adversas divergentes do público
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adulto podendo ser fontes de incidentes. A comunicação e identificação do paciente também
são dificultadas por suas características (17).
A partir da implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente propostos pela RDC nº
36 de 2013, foi reforçada a importância da notificação de incidentes, sobretudo aqueles que
evoluem para óbito do paciente, sendo obrigatoriamente informados através das ferramentas
disponibilizadas pela ANVISA, como o Sistema Nacional de Notificações para Vigilância
Sanitária -NOTIVISA (RDC Nº 36/2013). Apesar disso, a incidência de casos notificados e de
eventos adversos relacionados à assistência ainda é pouco investigada no cenário brasileiro
(18).
Nesse contexto, as atitudes para a segurança do paciente buscam repensar os processos
assistenciais mais críticos e ações potenciais para a ocorrência de falhas, prevenindo que elas
causem danos aos pacientes (21). Os eventos adversos devem ser prevenidos ou diminuídos
pelos profissionais da saúde, evitando-se as consequências danosas ao paciente. A não adoção
de medidas para evitar sua incidência também pode ser considerada um erro (22).
Apesar de cada vez mais ouvirmos falar em segurança do paciente, o campo da
pediatria ainda recebe atenção secundária diante da complexidade que representa a temática.
Em buscas recentes, é possível identificar que as pesquisas sobre segurança do paciente têm
se intensificado. Entretanto, a maioria aborda o tema com um enfoque único; falhas na
higiene de mãos, risco de infecções, falhas no processo medicamentoso; porém uma pequena
parcela dos estudos aborda os incidentes de segurança apresentando um panorama geral das
ocorrências, quem são esses pacientes afetados, quais os desfechos e encaminhamentos para
se evitar novos eventos (16, 23- 25).
Do mesmo modo, identifica-se na assistência dificuldades em relação ao registro dos
eventos pela rotina de trabalho acelerada da assistência, e pelos profissionais não priorizarem
a notificação de determinados incidentes. O desconhecimento dos sistemas de notificação e da
possibilidade do anonimato do notificador também são fatores que podem contribuir para as
subnotificações. Atrelados a esses fatores também está o fato de muitos eventos serem
notificados, porém de forma inadequada ou incompleta, impedindo a investigação mais
aprofundada do incidente (26).
Desse modo, considerando a complexidade do tema em questão, a abrangência de
conceitos e situações que caracterizam a segurança do paciente, o desconhecimento dos
profissionais sobre a temática apresentada pelas pesquisas e escassez de estudos na área com
foco nos pacientes pediátricos, identificou-se a necessidade de desenvolver pesquisa que
demonstrasse a frequência de eventos adversos/incidentes em pediatria, suas causas e fatores

20

contribuintes. A identificação desses elementos contribui para ações precisas e voltadas para
os campos da assistência que apresentam lacunas no cuidado e para o planejamento de
melhorias ou revisão dos protocolos assistenciais.
Por isso, esse estudo se justifica pela importância de traçar as características dos
incidentes de segurança da criança hospitalizada, reconhecendo o perfil desses pacientes e
seus desfechos. Diante da necessidade do desenvolvimento de estudos mais aprofundados
sobre os eventos adversos no cuidado à criança hospitalizada, surgiu a seguinte questão de
pesquisa: qual o panorama dos incidentes de segurança envolvendo pacientes pediátricos e
neonatais notificados na gerência de risco de um hospital universitário de grande porte?
A notificação de incidentes e/ou eventos adversos é estratégia primordial para a
detecção desses eventos. Estudos demonstram que ainda há muitos obstáculos a serem
vencidos, como o desconhecimento dos sistemas de notificação ou as características dos
incidentes/eventos adversos, para que as notificações sejam adotadas como conduta de
fortalecimento da cultura de segurança do paciente, e não como forma de vigilância dos erros
e punição (21,27).
Desse modo, a pesquisa visou a caracterização das notificações de incidentes em um
hospital de grande porte que realiza notificações em sistema informatizado com o propósito
de retratar a realidade local dos incidentes com/sem danos e eventos sentinelas. O sistema de
notificação foi desenvolvido para a instituição fomentar a notificação como estratégia para o
monitoramento dos incidentes e identificação de riscos, falhas e eventos potencialmente
danosos ao paciente.
Ainda assim, defrontamo-nos com eventos subnotificados decorrentes de fatores
institucionais, profissionais e do paciente que interferem no relato desses incidentes.
Reconhecer o perfil dos pacientes e dos profissionais notificadores, assim como os eventos
possibilita ações mais efetivas no cuidado ao paciente pediátrico, como a educação continuada
dos profissionais, promoção de melhoria do sistema notificador e qualificação da assistência.
As razões que me motivaram ao desenvolvimento dessa pesquisa estão ligadas ao
caminho trilhado desde a graduação quando pude me aproximar do tema da segurança do
paciente na pediatria. Nesse período, estive vinculada como bolsista de iniciação científica e
atuei junto ao projeto de pesquisa “Segurança do Paciente nos serviços de Atenção Hospitalar
à Criança na cidade de Porto Alegre/RS”, realizando entrevistas com gestores, cuidadores e
profissionais de saúde das áreas de internação clínica e cirúrgica, emergências, unidades de
tratamento intensivo e ambulatórios, além de ter contato com as notificações de incidentes nas
instituições participantes da pesquisa. Essa oportunidade enquanto pesquisadora me
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oportunizou participar como autora e coautora de diferentes trabalhados a partir dos dados do
projeto matriz que analisa a segurança do paciente pediátrico sob diferentes perspectivas.
A partir dessa experiência, pude identificar a necessidade emergente de analisar as
notificações de incidentes em pacientes pediátricos em uma série temporal para obter
subsídios para identificar o perfil e as características das notificações. Assim, o
reconhecimento das características dos incidentes é uma necessidade para a gestão de riscos
assistenciais em áreas pediátricas e também pode servir de subsídio para o planejamento de
melhorias, atividades de educação permanente, revisão de processos de trabalho, entre outros.

22

3 REVISÃO DE LITERATURA
A revisão de literatura foi desenvolvida de forma narrativa em três subcapítulos: o
primeiro, Marcos históricos da segurança do paciente; o segundo, A segurança do paciente e o
sistema de notificação de incidentes e o terceiro Os incidentes e a segurança do paciente
pediátrico.

3.1 MARCOS HISTÓRICOS DA SEGURANÇA DO PACIENTE
O tema da segurança do paciente está presente no cotidiano de profissionais,
instituições de saúde e, cada vez mais, atrelado ao paciente e seu familiar/acompanhante. A
compreensão das nuances dos processos que decorrem em incidentes e eventos adversos torna
a assistência cada vez mais qualificada e segura. Para entender os rumos percorridos na
construção da cultura de segurança do paciente, torna-se necessário recorrer aos marcos
teóricos da construção da qualidade do cuidado em saúde e segurança do paciente.
Uma das primeiras e principais medidas para a qualidade da assistência iniciou em
meados dos anos 60, nos Estados Unidos da América (EUA) com a adoção dos “5 certos” no
processo medicamentoso, e que, atualmente, já se indica os 13 certos da medicação

(28)

. Em

1980, a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) repensou inúmeros processos,
instituindo medidas em prol da qualidade da assistência ao paciente

(29)

. Nesse mesmo

período, o Brasil instituiu medidas com o mesmo propósito das instituições internacionais,
com destaque para o Controle de Qualidade Hospitalar (CQH).
Em 1999, foi divulgado o relatório nomeado “Errar é Humano”, que, até a atualidade,
é considerado uma das mais importantes pesquisas sobre a incidência de eventos adversos em
instituições hospitalares americanas

(22,30)

. A partir desse momento, houve uma mobilização

global para a criação de estratégias para evitar danos ao paciente em todo o mundo.
Em 2004, foi lançada, pela Organização Mundial da Saúde, a Aliança Mundial para
Segurança do Paciente, que foi proposta com o objetivo de repensar medidas que garantam a
qualidade dos serviços de saúde. Foram propostas as seis metas internacionais com foco em
áreas que necessitam de ações para melhoria da segurança: qualificação da identificação do
paciente, maior efetividade na comunicação entre profissionais, melhora na segurança das
medicações de alta vigilância, garantia de cirurgias seguras, redução das IRAS e lesões
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decorrentes de quedas. Após a divulgação da aliança, em 2005, foi lançado o primeiro desafio
global para a segurança do paciente, a fim de reduzir as IRAS (31).
Ainda, em 2004, foi lançada a “Classificação Internacional para Segurança do
Paciente”, pela Organização Mundial da Saúde, por meio da World Alliance for Patient Safety
com o propósito de unificar mundialmente as informações para melhor interpretação, análise e
comparação das informações, além de auxiliar no melhor entendimento dos trabalhos
publicados na área. Essa classificação abordou 48 conceitos-chave, definindo não apenas
termos diretamente relacionados com o paciente, segurança do paciente, evento, erros,
incidentes (sem dano, com dano, near miss), mas também termos constantemente
relacionados à temática, como saúde, doença, cuidado de saúde, fatores contribuintes, dentre
outros (32).
Essa classificação foi pensada a partir de objetivos específicos, como ser baseada em
conceitos ao invés de termos/rótulos, utilização de linguagem apropriada e adaptada de acordo
com especificidades culturais, organização dos dados em categorias adequadas, elaboração de
categorias que sejam utilizáveis em todos os contextos de serviços de saúde, se complementar
as classificações internacionais da OMS e convergir com necessidades internacionais de
problemas relacionados com a segurança do paciente (32).
Um relatório técnico foi desenvolvido abordando essa taxonomia que foi estruturada
em 10 classes: tipo de incidente, consequências para o paciente, características do paciente,
características do incidente, fatores contribuintes/perigos, consequências organizacionais,
detecção, fatores atenuantes do dano, ações de melhoria e ações para reduzir o risco. Os tipos
de incidentes formaram 13 subcategorias com suas vertentes, sendo elas: Administração
clínica, Processo/procedimento clínico, Documentação, Infecção associada aos cuidados de
saúde, Medicação/fluidos IV, Sangue/hemoderivados, Dieta/alimentação, Oxigênio/gás/vapor,
Dispositivo/equipamento

médico,

Comportamento,

Acidentes

do

paciente,

Infraestrutura/edifício/instalações, Recursos/Gestão organizacional, como uma forma de
caracterizar os incidentes relacionados ao doente (32).
Os tipos de incidentes são categorias formadas por incidentes com características
semelhantes. Os incidentes podem ser agrupados em mais de uma categoria de acordo com
suas características, cabendo ao analisador identificar os aspectos principais que tenham
interferência no incidente para definir em qual categoria se enquadra. As consequências para
o paciente se referem aos impactos para o paciente decorrentes dos incidentes, podendo ser
analisadas de acordo com o tipo de dano, gravidade e impactos. O contexto do incidente ainda
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é analisado de acordo com as características do paciente, características do incidente, fatores
contribuintes e consequências organizacionais (32).
No ano de 2012 foi desenvolvido o projeto “Paciente pela Segurança do Paciente”
(PPSP) da Organização Mundial da Saúde para assegurar melhorias na segurança a partir da
sua inserção, de seus familiares e todos os envolvidos no cuidado, tendo como propósito
incluir os pacientes como parceiros na prevenção de eventos indesejáveis no cuidado (21).
Em continuidade as diretrizes já propostas, foram lançados os desafios globais para
segurança do paciente. O primeiro lançado em 2005 foi “Uma Assistência limpa é uma
assistência mais segura”, com o propósito de promover a higiene de mãos para a prevenção de
infecções. O segundo desafio proposto, em 2007, foi "Cirurgias Seguras salvam vidas”, a fim
de conscientizar sobre a importância de promover procedimentos cirúrgicos mais seguros.
Nesse momento, também ocorreu a divulgação de uma lista de verificação de
segurança nos procedimentos cirúrgicos e avaliação completa do paciente antes de cada
procedimento. O último desafio divulgado foi em 2017 (“Medicação sem danos”), que
objetivou a redução de danos graves decorrentes da terapia medicamentosa, tendo como meta
a redução de 50% desses eventos até 2022, a partir de sistemas de saúde mais seguros em
todos os processos medicamentosos (21,33).
No contexto nacional, as mudanças nos serviços de saúde acompanharam em parte o
movimento pela segurança do paciente no contexto mundial. Em 2001 foi criado o projeto
“Hospitais Sentinela”, desenvolvido pela ANVISA para ampliar e sistematizar a vigilância
sobre produtos e serviços de saúde. A partir desse projeto foi criada uma rede de hospitais
considerados sentinela que tinham por objetivo o incentivo, a notificação de eventos adversos
hospitalares e de produtos controlados pela ANVISA. Os hospitais da rede também passaram
a ser campo para implementação de novas estratégias e fluxos de trabalho, campo de estudo
para avaliação de novas tecnologias e compreensão de todos os riscos que envolvem os
usuários desses serviços (34).
Em 2004 o Brasil torna um país signatário da Aliança Mundial para Segurança do
Paciente. Ainda em consonância às propostas internacionais, em 2013 foi lançado o Programa
Nacional de Segurança do Paciente, através da Portaria nº529 que teve como foco consolidar
estratégias para a qualificação do cuidado nos serviços de saúde. Os principais objetivos
foram instituir conceitos-chave que envolvem a segurança e qualidade da assistência, reforçar
e implementar os núcleos de segurança, envolver pacientes e familiares nas ações de
segurança, envolver a sociedade e garantir que as informações sobre a temática alcancem a
todos e incluir o tema no ensino técnico, graduação e pós-graduação em saúde (3).
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A RDC nº36 de 2013 instituiu ações para a segurança do paciente em serviços de
saúde e outras providências, como as ações desenvolvidas pelos núcleos de segurança do
paciente, o plano de segurança do paciente nos serviços de saúde e ações para vigilância e
monitoramento das notificações de eventos adversos

(20)

. Em meados de 2014, também foi

proposto pela ANVISA, o NOTIVISA, que é um sistema de notificação de incidentes de
serviços de saúde e produtos sobre a vigilância da ANVISA, acessível para profissionais,
pacientes, familiares e cidadãos. Esse sistema possibilita traçar o panorama das notificações a
nível nacional e gerar boletins que são acessíveis para o público em geral.
A resolução nº36 trouxe como uma de suas ações a serem desenvolvidas pelas
instituições de saúde a criação dos núcleos de segurança do paciente (NSP), com a finalidade
de desenvolver as intervenções propostas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente.
Esse núcleo também é responsável pela notificação, por meio do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (NOTIVISA), dos eventos adversos ocorridos na prática assistencial em
saúde (20).
Os marcos se renovam à medida que os serviços de saúde e as propostas de cuidado se
modificam. Por isso, repensar os cuidados, a forma de ensinar e propagar mudanças na cultura
de segurança é um processo contínuo e inacabado. Os últimos 20 anos foram intensos e
houveram inúmeros avanços na publicação de diretrizes, protocolos de segurança do paciente
e, nesse momento, é fundamental lançar um olhar para os resultados já alcançados e os
desafios que emergem.

3.2 A SEGURANÇA DO PACIENTE E O SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE
INCIDENTES

A segurança do paciente foi repensada no contexto nacional em 2004, quando o Brasil
aderiu à Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Todavia, apenas em 2013 foi lançado
o Programa Nacional de Segurança do Paciente, por meio da portaria nº 529. Esse programa
teve por objetivos instigar a qualificação do cuidado, o envolvimento de pacientes e familiares
nas ações de segurança do paciente, o acesso de todos às informações e conhecimentos sobre
segurança do paciente e promover a inclusão da temática no ensino técnico, graduação e pósgraduação na área da saúde

(3)

. Nesse sentido, a RDC nº 36 também foi elaborada com o

objetivo de instituir ações para a promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade
da assistência, através da implementação dos Núcleos de Segurança do paciente, do Plano de
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Segurança do Paciente em Serviços de Saúde e de protocolos específicos e através da
vigilância, monitoramento e notificação de eventos adversos (20).
A segurança do paciente é conceituada pela redução do risco de dano desnecessário ao
paciente a um mínimo aceitável no cuidado de saúde. Os incidentes são falhas na assistência
que podem ou não gerar danos ao paciente. Quando causam danos, os incidentes são
denominados de eventos adversos. Os danos ao paciente não são necessariamente e/ou
exclusivamente físicos, eles podem ter também caráter psicológico ou social, gerando lesões
ou incapacidades em órgãos ou funções do corpo, mas também podendo comprometer o
emocional do paciente ou levá-lo à morte (32).
O Núcleo de Segurança do Paciente também foi pensado com a finalidade de
acompanhar os incidentes e eventos adversos (20). O NOTIVISA é sistema informatizado que
foi desenvolvido pela ANVISA para possibilitar a notificação de incidentes, eventos adversos
relacionados a medicamentos, produtos, sangue e hemoderivados, infecções relacionadas à
assistência, dentre outros, ou ainda fazer queixas técnicas por profissionais de saúde,
cidadãos, instituições e serviços de saúde ou até mesmo por empresas que produzam,
importem ou distribuam produtos registrados na ANVISA. No NOTIVISA, são inseridos
incidentes após a revisão local e julgamento dos eventos indispensáveis de notificação nesse
sistema, pelos profissionais que compõem o Núcleo de Segurança do Paciente dos serviços de
saúde (35).
A criação de meios informatizados de notificação de incidentes e eventos adversos e a
utilização do NOTIVISA para essa finalidade contrastam com muitas instituições de saúde
que ainda utilizam os meios manuais para o registro desses eventos. A escolha para análise
dos incidentes registrados por meio informatizado foi baseada em estudos que demonstram
que a taxa de notificação nesses sistemas é 62,3% maior do que em sistemas manuais. Apesar
de qualquer meio utilizado para notificar ser importante, a notificação informatizada apresenta
vantagens por elencar a classificação e descrição da gravidade do incidente e do paciente.
Esse sistema também elimina problemas de ilegibilidade, promove relatos de incidentes com
desfechos mais graves, e apresenta maior participação de profissionais de diferentes áreas (26).
Os modelos e instrumentos para notificação de incidentes foram repensados após o
relatório “Errar é humano” de 1999, quando as instâncias de saúde puderam perceber a
magnitude e gravidade dos erros nos processos de cuidado.

Essa pesquisa também

possibilitou analisar que a maioria dos eventos adversos só era percebida após o incidente
acontecer e não no instante exato em que estava ocorrendo. A partir dessa ocasião, houve uma
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mobilização internacional que resultou, inclusive, em estratégias já conhecidas a nível
nacional (22).
Desde então, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem desenvolvido estudos e
mecanismos para aprimorar os sistemas de notificação de incidentes, com a criação do Draft
Guidelines for Reporting and Learning Systems, que abordou diretrizes para auxiliar na
concepção ou melhorias dos sistemas de relatórios de segurança do paciente. Outro
instrumento elaborado foi o Minimal Information Model for Patient Safety Incident Reporting
and Learning Systems que foi validado em 10 países europeus com o apoio da OMS e
possibilitou o aprimoramento de sistemas de notificação de incidentes que abordassem
informações mínimas necessárias para a identificação dos eventos (36-37).
Os instrumentos para a notificação de incidentes são variados, com a utilização de
formulários manuais em muitas instituições nacionais e internacionais ou com a utilização dos
formulários eletrônicos. As instituições acreditadas pela The Joint Commission (TJC) valemse do apoio da JCI, que recebe notificações e acompanha os desfechos dos eventos
notificados. Estudo elaborado pela The Joint Comission em 26 estados norte-americanos
revelou a ocorrência de 9.581 eventos sentinelas, os quais foram revelados por meio de
notificações voluntárias, entretanto, não representam o número real de eventos que
possivelmente ocorreram devido à subnotificação (38).
O VIGIMED foi outro sistema disponibilizado pela ANVISA para cidadãos,
profissionais de saúde liberais e patrocinadores de estudos registraram possíveis eventos
adversos com medicamentos e vacinas. O sistema chama a atenção por suas vantagens, pois
não necessita de cadastro pelos cidadãos e profissionais que não são vinculados a instituições
de saúde, maior facilidade de envio de notificações pelos usuários e recebimento dessas
informações pela ANVISA e possui funcionalidades mais modernas para avaliação das
notificações pela farmacovigilância (39).
Os sistemas de notificação de incidentes são complexos e devem garantir a
confidencialidade dos dados e anonimato do notificador, mas também demandam
competências e envolvem a cultura de segurança do paciente. Um aspecto observado no
decorrer da análise das notificações é a falta de uniformidade nos dados notificados, o que
dificulta a caracterização dos eventos e rastreamento adequado

(40)

. Um aspecto importante

para a análise dos incidentes é adotar uma definição para os tipos de incidentes e os conceitos
envolvidos. Para que o sistema de notificação de incidentes exerça sua funcionalidade e
englobe o máximo de incidentes identificados, todos os trabalhadores de serviços de saúde
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devem ser capacitados para a utilização e registro dos eventos

(41)

e pacientes/familiares

devem ser incentivados para registrar incidentes de segurança.
A OMS indica como ações para melhor funcionalidade dos sistemas de notificação a
separação desses registros e de reclamações, ações disciplinares ou judiciais. Os serviços de
saúde também devem garantir que os profissionais não sejam punidos por eventos que
estejam envolvidos. Outra ação indicada é que os relatórios extraídos dos sistemas de
notificação sejam publicados regularmente para que a partir dessas informações as ações
sejam propostas e o aprendizado disseminado (42).
A notificação de incidentes é complexa e demanda competências do notificador e dos
serviços de saúde, como uma cultura organizacional não punitiva, sistemas de notificação
acessíveis e de fácil manuseio. Também é importante que os profissionais sejam orientados
quanto aos casos que devem ser notificados, que seja ofertado feedback dos desfechos e ações
promovidas a partir da análise dos eventos e acompanhamento das mudanças ocorridas a
partir das medidas implementadas. Outros pontos que são impeditivos para a notificação de
incidentes é a carga de trabalho elevada, insegurança quanto a represálias de colegas, acreditar
que o incidente não vai se repetir e que já foi relatado (43).
A OMS reconhece que os sistemas de notificação são valorizados quando os
profissionais identificam mudanças organizacionais a partir da avaliação dos eventos
notificados e das proposições de seus colaboradores

(42)

. Para que essas mudanças ocorram, o

envolvimento dos pacientes e familiares nos cuidados, passagem de plantão, rounds e
transferências de cuidado e na orientação para cuidados pós-alta é primordial para a melhora
da comunicação entre os envolvidos. A comunicação efetiva também possibilita maior
abertura ao acompanhante/paciente para relatar ou questionar situações que gerem
insegurança

(43)

. Um desafio a ser considerado na implantação dos sistemas de notificação é

criar um mecanismo que seja de fácil acesso e linguagem adequada, não apenas para
profissionais, mas também para acompanhantes e pacientes

(44)

.

Os sistemas devem

apresentar boa navegabilidade, ser instrutivo e alternativo aos acompanhantes/pacientes e
profissionais que apresentarem dificuldades de acesso a sistemas informatizados.
Em um hospital brasileiro pertencente à rede sentinela foram notificados 209
incidentes em três anos. Os eventos foram relacionados à administração clínica,
processo/procedimento clínico, infecções associadas aos cuidados de saúde, medicação/fluido
endovenoso, sangue / hemoderivados, dispositivos médicos / equipamento médico,
comportamento e acidente do paciente. Cabe ressaltar que a instituição alvo do estudo possui
um Comitê Transfusional, o que possivelmente aumentou a notificação e investigação dos
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casos relacionados a hemocomponentes. Os eventos pediátricos notificados foram 4 em
menores de um ano de idade, 9 eventos de um a 15 anos e 21 eventos dos 16 aos 25 anos (45).
A subnotificação dos incidentes é um obstáculo a ser superado pelas instituições de
saúde, pois pode levar a conclusões inverídicas sobre o verdadeiro panorama dos riscos à
saúde dos pacientes. Isso impede que ações de segurança sejam desenvolvidas com enfoque
para situações que apresentem as maiores incidências de falhas no cuidado ao paciente. Por
isso, os sistemas devem garantir aos profissionais o anonimato e a confidencialidade sobre os
dados que serão registrados (46).
Estudo identificou que uma parcela considerável de profissionais da saúde ainda
desconhece os sistemas de notificação do serviço de saúde ao qual fazem parte (42,7%).
Apesar da maioria dos profissionais estarem cientes dos mecanismos de notificação da
instituição, 47,7% deles não haviam realizado nenhum tipo de notificação nos últimos dois
anos. Quanto às limitações para a notificação desses eventos, o estudo demonstrou que grande
parte dos profissionais relacionou à falta de cultura de reporte, conhecimento insuficiente do
sistema de notificação, sobrecarga de trabalho e ausência de feedback dos encaminhamentos
para sanar as situações que ocasionaram as situações de erro (47).
Outro estudo que analisou as notificações de incidentes apresentou um índice elevado
de notificações registradas de forma anônima (73%), o que corrobora com achados de outros
estudos que referem a esse fato o receio dos profissionais de sofrerem retaliações. Esse
panorama demonstra que a cultura organizacional para as notificações de incidentes/ eventos
adversos deve ser repensada (8).
Quanto ao conhecimento sobre conceitos relacionados à segurança do paciente, a
literatura evidenciou que muitos profissionais de enfermagem não conseguem expressar
claramente sua concepção sobre incidentes/eventos adversos e como ocorrem na prática ou
apresentam respostas inadequadas de acordo com a conceituação proposta pelos referenciais
adotados. Evidencia-se ainda que a temática esteja pouco presente na rotina assistencial, o que
dificulta a relação entre a teoria e situações de cuidado. Apesar disso, os profissionais
reconhecem a importância de se notificar esses eventos e seus benefícios para o embasamento
de práticas mais qualificadas, redução de eventos adversos, promoção de melhorias e novas
condutas na segurança do paciente e investigação dos fatores contribuintes (17,48).
Apesar dos profissionais reconhecerem a necessidade de notificar os incidentes, a
subnotificação desses eventos é um problema reconhecido pela cultura de segurança. Dentre
as principais causas levantadas para a subnotificação de incidentes pode estar relacionado o
medo dos profissionais de receberem algum tipo de punição ou represália pelo erro ou pelas

30

dificuldades de utilização dos instrumentos de notificação, sobretudo os informatizados que
requerem do profissional conhecimento de informática e de seus sistemas (43,49).
A notificação dos incidentes e acompanhamento desses eventos é crucial para a
garantia da segurança do paciente por meio de medidas que proponham novas formas de
cuidado. Isso se torna possível quando os profissionais estão engajados e entendem que a
notificação desses eventos está diretamente relacionada à identificação deles antes que
causem danos mais graves ao paciente (25). Esse processo de sensibilização deve ser contínuo,
pois é complexo e mobiliza conhecimentos e atitudes ainda não experienciadas.
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ANEXO I – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS INCIDENTES NOTIFICADOS

Identificação
Característica
Paciente

Idade

Sexo

Característica
Incidente

Envolvidos

Turno de
trabalho

Fase de
cuidado

Tipo de Incidente

Near miss

Incidente sem
dano

Incidente com
dano (Evento
adverso)

Gravidade

Nenhum

Leve

Tipo Incidente

Administração
Clinica

Processo/
Procedimento
Clínico

Fatores
contribuintes
Ações de melhoria
Ações de redução
de risco
Desfechos

Mês/ano da
notificação

Setor

Moderado

Grave

(Evento
sentinela)

Documentação

Medicações/
Fluidos IV

Sangue/
Hemoderivados

Profissional
notificador

Profission
al
envolvido

Dieta/
Alimentaçã
o

Acidentes
doente

Oxigênio/
gás/
vapor

Dispositivo
/
equipament
o médico

Comportament
o

Infraestrutura
/edifício/
instalações

Recursos/
Gestão
Organizacion
al
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ANEXO II – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS EVENTOS
SENTINELA

Identificação
Motivo
internação/patologia

Consequência
paciente

Desfecho

Fatores
contribuintes

Ações de melhoria/ Ações
de redução de riscos

Alta
hospitalar

Pessoais

Doente

Óbito

Paciente

Pessoal

Ambiente

Ambiente

Externos

Organização
Agentes/
Equipamentos

44

ANEXO III- SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO INFORMATIZADO DA INSTITUIÇÃO
ALVO DO ESTUDO
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ANEXO IV- APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA SUBMETIDO AO
COMISSÃO DE PESQUISA DA EENF (COMPESQ-ENF)
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ANEXO V - APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA SUBMETIDO AO
COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA HCPA
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ANEXO VI - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS

Título do Projeto:
Cadastro na Plataforma Brasil:

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar as informações
institucionais, privacidade dos pacientes e dos profissionais da saúde cujos dados serão
coletados em bases de dados ou sistemas de informação do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única e
exclusivamente para execução do presente projeto. As informações somente poderão ser
divulgadas de forma anônima em atividades acadêmicas e científicas, no contexto do projeto
de pesquisa aprovado.

Porto Alegre, 13 de maio de 2021.

Pesquisador

