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Nas organizaNas organizaçções de saões de saúúde de 

onde vocês trabalham, você e onde vocês trabalham, você e 

sua equipe proporcionam sua equipe proporcionam 

seguransegurançça aos pacientes?a aos pacientes?



https://www.youtube.com/watch?v=1DRGqrsD0rE



Segurança 

Paciente

 Manter pacientes seguros requer esforços interdisciplinares onde  

médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, 

fisioterapêuticas,  administradores e demais profissionais de sa

estabelecem uma  interação que irão fazer surgir novas ideias e 

assim proporcionar a  segurança ao paciente;

 Se compararmos a aviação com a saúde chegamos a conclusão de que 

o  cuidado médico é muito mais complexo do que voar. Um paciente  

bastante debilitado precisa de profissionais capacitados e 

compassivos  muito mais do que uma lista de verificação.



“
 Segurança do Paciente é a redução dos danos desnecessários  

associados aos cuidados prestados;

 Estes danos podem ser lesões nos pacientes, óbito ou

prolongamento do tempo de internação. E podem ser o marco  

entre o cuidado real e o cuidado ideal que é prestado ao paciente;

Portanto, a Segurança do Paciente não é nada mais que a redução  

de atos inseguros nos processos assistenciais e o uso das melhores  

práticas descritas de forma a alcançar os melhores resultados  

possíveis para o paciente.



“ As atitudes positivas em prol da segurança do paciente tem uma longa história;

 A iniciar por Hipócrates que propôs a 2 mil anos atrás “antes de tudo, não causar

dano”;

 Desde a publicação de Ignaz Semmelweiss em 1857 sobre a importância da  

higienização das mãos, apesar de suas observações serem ignoradas pela equipe  

médica;

 Logo em seguida Lister enfrentou grandes batalhas para

que as técnicas de  antissepsia fossem aceitas na cirurgia;

 Codman foi o pioneiro na avaliaçãocientificado
resultado da cirurgia ao

considerar o resultado final para o paciente como o principio fundamental para  uma 

intervenção cirúrgica;

 Dentre outros profissionais que marcaram a história da segurança do paciente.

Vincent, Charles. Segurança  do paciente: orientações para evitar eventos  adversos/ tradução de Rogério Videira – São  
Caetano do Sul,  SP:   Yedis

Segurança do Paciente e a sua história



“Justificativa para a Segurança do  Paciente

 Uma das maiores justificativas é o relatório do Institute  

of Medicine (IOM) em 1999 com a publicação To Err is  

Human: Building a Safer Health System, onde estima que

44mil 98 mil americanos morram anualmente

em  decorrência de erros associados em saúde.
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“Justificativa para a Segurança do Paciente

Estudo Data das  
admissões

Número de  
admissões  
hospitalares

Taxa de evento
adverso

(% admissões)
California Insurence Study (Mills DH.) 1974 20.864 4,7%
Harvard Medical Practice Study  
(Brennan) 1984 30.195 3,7%
Utah – Colorado (Gawande TK.) 1992 14.052 2,9%
Autrália (Wilson RM.) 1992 14.179 16,6%
Reino Unido (Vincent C.) 1999 1.014 10,8%
Dinamarca (Shioler T.) 1998 1.097 9,0%
Nova Zelandia (Davis P.) 1998 6.579 11,2%
Canada (Baker GR.) 2000 3.745 7,5%
Bélgica (Heede K.) 2000 1.6 M 6,7%
Brasil (Mendes W) 2003 553 12,7%
Suécia (Soop M.) 2004 1.967 12,3%
França (Michel P.) 2004 8.754 6,6%
Colombia (Duarte H) 2006 6.688 7,9%



“Termos da Segurança do Paciente

 Segundo o Institute for Healthcare Improvement (IHI) evento adverso ou  

dano é uma lesão corporal não intencional resultante de ou promovida por  

cuidados médicos (incluindo a ausência de tratamento médico indicado) que  

exige um acompanhamento adicional, tratamento ou hospitalização, ou que  

resulta em óbito;

 E este evento adverso ou dano pode ser evitável ou não;

 Um exemplo: Um paciente medicado adequadamente com varfarina para  

fibrilação atrial crônica que desenvolve um sangramento gastrintestinal é

considerado como um evento adverso (efeito colateral), porém não evitável.  

Mas se o mesmo paciente tem sangramento por que o médico prescreveu um

medicamento novo sem avaliar as possíveis interações medicamentosas, este  

seria um evento adverso evitável.



“Termos da Segurança do Paciente

 Aprofundando um pouco mais no evento adverso, de acordo com a Norma  

Orientadora (NO) 021 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o  

evento adverso pode ser classificado com dano leve, moderado, grave e  

óbito.



“Termos da Segurança do Paciente

 Conforme a NO 021 também temos o evento sem dano, onde a consequência

é sem sintomas detectados e não necessita de tratamento.



“Termos da Segurança do Paciente

 Porém o foco da segurança do paciente é identificar a circunstância de risco

e Near Miss, pois assim estaremos evitando os eventos adversos.



“Termos da Segurança do Paciente

 As falhas por muito tempo foram chamadas de Erro. Porém atualmente este  termo é

evitado nas organizações em prol da cultura justa e  responsabilização.

 Para James Reason o Erro Humano é uma falha em executar um plano de

ação como pretendido ou aplicação de um plano incorreto.

 O Erro pode ser Latente ou ativo:

 Erros Latentes: irregularidades no sistema, como, por exemplo, design

deficiente, recursos humanos insuficientes.

 Erros Ativos: erros cometidos pelos profissionais/staff

de saúde que  prestam o cuidado, como, por exemplo, erro na 

dosagem do medicamento.



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

1. Modela
o Processo

9. Calcula (NPR)  
Prioriza

10. Toma Ações  
Corretivas

8. Determina  
Detecção

6. Estima  
Ocorrência

5. Identifica
Causa

3. Avalia
Efeitos/riscos

2. Identifica as  
Falhas/perigos

7. Identifica Método  
de Controle/barreira

4. Determina  
Severidade

11. Revisa as barreiras/medidas  
preventivas/métodos de controle



“
•O processo precisa ser avaliado para que possamos identificar as áreas de  alto 

risco, entender o que está funcionando e o que não está funcionando;

•Determinar prioridades para sabermos por onde devemos começar e assim

reduzir danos para melhorar os resultados;

•Comprometer os colaboradores desde a modelagem dos processos até a  tratativa 

dos riscos para garantirmos a efetividade na segurança do  paciente;

•Envolver os colaboradores na construção, identificação dos perigos e riscos

de modo que se tornem agentes de mudança de forma constante;

•Estabelecer métodos de medicação que sejam confiáveis para a tomada  de 

decisão segura e que de fato provoque mudanças na organização.

Como trabalhar a Segurança do Paciente?



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Emergência
 Unidade de
Internação
 Centro  

Cirúrgico
 Hemodinâm  

ica

Ponto de 
Partida

Fonte de  
Entrada

Recebedores  
de Saídas

Entradas Saídas
Atividades do  

Processo

 Paciente
instável

 Modelagem do Processo:
Ponto de  Chegada

 Paciente
estável

 Internação
 Centro  

Cirúrgico
 Home care Liberação da vaga

 Montagem da  
estrutura do leito

 Recebimento do  
paciente

 Elaboração do  
plano de cuidado

 Execução do
plano de cuidado
 Alta



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Identificação das falhas/perigos:

Atividade do Processo Falhas/Perigos

Liberação da vaga Liberação da vaga sem critérios de  
internação

Montagem da estrutura do leito Falta de padronização para  
montagem do leito

Recebimento do paciente Admissão incompleta

Elaboração do plano de cuidado Plano de cuidados incompleto

Execução do plano de cuidado Execução inadequada do Plano de
cuidados

Alta Alta precoce



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Identificação das Efeitos/Riscos:

Atividade do Processo Falhas/Perigos Efeitos/Riscos

Liberação da vaga Liberação da vaga sem
critérios de internação

Direcionamento
inadequado do paciente

Montagem da estrutura  
do leito

Falta de padronização  
para montagem do leito

Demora no atendimento  
do paciente

Recebimento do  
paciente

Admissão incompleta Início tardio do  
tratamento

Elaboração do plano de
cuidado

Plano de cuidados
incompleto

Paciente
desestabilizado

Execução do plano de  
cuidado

Execução inadequada  
do Plano de cuidados

Piora clínica

Alta Alta precoce Retorno do paciente em
< 48 horas



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Determinação da Severidade para os Efeitos/Riscos:

 1: Pouco perceptível;

 2-3: Pouco importante;

 4-5-6: Moderado;

 7-8: Grave;

 9-10: Extremamente grave.
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“Como trabalhar a Segurança do Paciente?
 Identificação das Causas:

Atividade do  
Processo

Falhas/Perigos Efeitos/Riscos Causa

Liberação da vaga Liberação da vaga  
sem critérios de  
internação

Direcionamento  
inadequado do  
paciente

Falta de Critério de  
internação

Montagem da  
estrutura do leito

Falta de  
padronização para  
montagem do leito

Demora no  
atendimento do  
paciente

Falta padronização  
da montagem dos  
leitos

Recebimento do  
paciente

Admissão  
incompleta

Início tardio do  
tratamento

Falta padrão de  
admissão

Elaboração do plano  
de cuidado

Plano de cuidados  
incompleto

Paciente  
desestabilizado

Falta definição de  
plano de cuidados

Execução do plano de  
cuidado

Execução  
inadequada do  Plano 
de cuidados

Piora clínica Falta definição de  
plano de cuidados

Alta Alta precoce Retorno do  
paciente em < 48

Falta de critérios  
para alta



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Determinação da Ocorrência para a causa:

 1: remota

 2: muito pequena

 3: pequena

 4-5-6: moderada

 7-8: alta

 9-10: muito alta
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“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Determinação de Controle/barreira para as Falhas/Perigos

e Causas:

 Controles que podem detectar na medida do possível, a  

ocorrência de falha e causa da falha e conduz à ação  

corretiva;

 Estes controles podem ser etapas do próprio processo;

 A avaliação pode ocorrer na própria operação.



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Determinação do Índice de detecção:

 1: muito alta;

 2-3: alta;

 4-5-6: moderada;

 7-8: pequena;

 9: muito pequena;

 10: remota;

 Está relacionada aos tipos de inspeção: Prova de erro, Medição e Inspeção  

manual.

 Deve-se assumir que a falha ocorreu e , então, avaliar a eficácia dos

controles atuais do processo.



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

• Determinação do NPR - NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DE RISCO:

 1-99: baixo;

 100-500: moderado;

 501-1000: alto;

 É o produto dos índices da severidade(S) x Ocorrência (O) x Detecção

(D);

 Quando IS for 9 ou 10 deve-se tomar ação independente do resultado

do NPR.



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

 Determinação das ações para NPR - NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DE

RISCO:

 Para redução do nível de ocorrência e

severidade aconselha-se a  revisão do processo;

 Para redução no índice de detecção é o uso de métodos a prova de

erro/falha.



“Como trabalhar a Segurança do Paciente?

Revisão  
constante do  

processo



“Resultados da Segurança do Paciente
Notificações

Fonte:  Donchin  Y,  et al. A look into the nature and causes  of 
human  errors in

the Intensive Care Unit Crit Care Med , 1995

 A notificação de incidentes é uma forma passiva de vigilância, usada

principalmente pela equipe da ponta;

 A notificação toma tempo e o número de incidentes que acontecem no dia  

a dia de uma instituição de saúde é muito grande. (1,7 erros por paciente  

por dia);

 A notificação pode levar a constrangimento, exposição de colegas e atritos  

entre as equipes, sendo que muitas vezes são evitadas, mesmo que a  

instituição tenha uma postura de cultura justa;

 Os sistemas de notificação devem gerar melhorias com visibilidade para  

estimular o esforço da notificação.



“Resultados da Segurança do Paciente
Notificações

Fonte: ROBERT M.W. Compreendendo a Segurança do Paciente. 
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 Caso a notificação aumente, pode ser por melhora na Cultura de Segurança,  

com a percepção da importância das notificações ou pode ser por aumento  

real da incidência de incidentes/eventos.

 Somente com as notificações, não temos informação suficiente, para saber  

qual das duas situações é a que reflete a realidade. As organizações devem

possuir outras técnicas para detectar os erros e identificar as situações de

riscos.

 Mesmo em instituições com uma boa cultura de segurança, as notificações

correspondem somente a 10% dos incidentes.



“Resultados da Segurança do Paciente
Indicadores de Segurança

 São dados coletados a partir de um conjunto de dados administrativos. Os  

mais usados são os da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)  

que consistem em 25 desfechos ou processos que estão relacionados com a  

Segurança do Paciente.

 Eles devem ser usados somente como alertas de problemas, pois são

influenciados por várias variáveis e fatores sistêmicos e podem não ter

relação com a segurança real.

Exemplos de Indicadores de Segurança do Paciente ( ISP)
 Taxa de mortalidade numa doença (DRG) de baixo risco
 Taxa de retenção de instrumento cirúrgico
 Pneumotórax iatrogênico

ttp://www.qualityindicators.ahrq.gov.



“Resultados da Segurança do Paciente
Indicadores de Segurança

• A RDC 36 de 2013 também tem as referências dos indicadores por meta.

• Alguns exemplos de Indicadores de Segurança do Paciente:
• Número de eventos adversos erros/falhas na identificação do paciente;

• Proporção de pacientes atendidos na instituição de saúde corretamente identificados;

• Taxa de erros na prescrição de medicamentos;

• Percentual de pacientes que recebeu antibioticoprofilaxia no momento adequado;

• Número de cirurgias em local errado;

• Número de cirurgias em paciente errado;

• Número de procedimentos errados;

• Número de quedas com dano;

• Número de quedas sem dano;

• Índice de quedas.

http://www.qualityindicators.ahrq.gov.



“Resultados da Segurança do Paciente
Auditorias

 As auditorias devem ser focadas nos processos de maior  

vulnerabilidade. A auditoria sempre demanda investimento de  

recurso.

 A metodologia deve ser escolhida com cautela, para poder  

gerar uma informação confiável e que de verdade ajuda na  

gestão das práticas de segurança.



“Resultados da Segurança do Paciente
Auditorias

 As auditorias são formas ativas de vigilância.

 Cinco métodos para coletar dados:

 Observação direta;

 Entrevista individual;

 Grupo Focado;

 Questionário Revisão de prontuário.



“Resultados da Segurança do Paciente
Auditorias

Observação Direta e Vigilância Entrevistas e Questionários Revisão de Documentos

Vantagens Vantagens Vantagens

Boa para falhas ativas Bom para falhas latentes
Pode utilizar dados existentes
(também de informática)

Boa acurácia, precisa
Pouca acurácia depende da cultura  
de segurança Pode usar metodologias de gatilho

Alguns dados são indisponíveis de
outra forma
(ex:lavagem das mãos)

Custo menor
Custo menor que a observação e
maior que os questionários

Desvantagens Desvantagens Desvantagens

Dispendiosa
Os entrevistadores devem ser muito  
capacitados Detecção ruim dos erros ativos

Necessita bom treinamento
Dificuldade de montar questionários
sem viés

Algumas dados não consegue avaliar
retrospectivamente

Detecção ruim de erros latentes Baixa precisão
Pouca precisão, dependem da
qualidade do registro



“Tratativas dos Resultados

As informações coletadas no sistema de registro de incidentes podem ser

classificadas. A organização  

epidemiológica dos incidentes

das informações auxilia na análise  

e contribui no entendimento das

vulnerabilidades sistêmicas, auxilia na escolha do plano tático para as  

melhorias na segurança e facilita a devolutiva para a equipe operacional.

Neste sentido, os estudos tem demonstrado que a devolutiva  

sistematizada, em forma de relatórios com recomendações, incentiva o  

envolvimento da equipe e o desenvolvimento de uma cultura de  

segurança.



“Tratativas dos Resultados

 A análise deve ser realizada de maneia sistemática, com metodologia;

 A análise com metodologia bem definida, conduzida por pessoal  

capacitado, deve propiciar um entendimento mais sistêmico e completo do  

incidente, levando a um aprendizado organizacional mais efetivo;

 A maneira de condução pela alta direção do tratamento de um evento  

sentinela é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de  

uma Cultura de Segurança;

 O aprendizado organizacional vai acontecer com o envolvimento da ponta  

no esclarecimento do evento, com a abordagem sistêmica e a realização e  

o acompanhamento das recomendações disparadas pela análise.



“Tratativas dos Resultados

Adaptado de James Reason, 2000

Falha de  
comunicação

Falta informação

Procedimentos e diretrizes clínicas  

Barreiras físicas
Educação continuada

As FALHAS
Cultura

Organizacional

Liderança pouco definida  Hierarquia 
demasiada

Ausência trabalho em
equipe

Conflitos



“Tratativas dos Resultados

Hoje com a rapidez e transparência das informações, a organização

tem que estar preparada para a resposta adequada há um incidente.  

A organização precisa ter:

• Resiliência operacional;

• Política de resposta sistematizada aos eventos graves;

• Papeis bem definidos das equipes de reposta;

• Equipe treinada para a comunicação na crise, com familiares e  imprensa;

• Política de Suporte para a segunda vítima.



“Cultura de Segurança

A cultura de segurança foi então conceituada como o produto  

de valores, atitudes, percepções, competências, padrões de  

comportamento, individuais e grupais que determinam o  

estilo, a proficiência e o compromisso da gestão de uma  

organização saudável e segura.



“Cultura de Segurança

A OMS determinou 6 competências para a Segurança do Pacient - CSPI-
2009:

Contribuir  
para a  

cultura de  
segurança  
do paciente

Manejar  
Riscos

Trabalhar  
em Time  
para a  

Segurança  
do Paciente

Otimizar  
fatores  

humanos e  
ambientais

Comunicar  
de maneira  
efetiva para  

a       
Segurança  
do Paciente

Reconhecer
,  responder 
e  tratar o  

evento


