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RESUMO 
PARANAGUÁ TTB. Análise dos incidentes ocorridos na Clínica Cirúrgica de um 
hospital universitário da região Centro-Oeste [dissertation]. Goiânia: Faculdade 
de Enfermagem/UFG; 2011. 149p. 
 
INTRODUÇÃO: Na assistência pré e/ou pós-operatórias, os incidentes decorrentes 
do cuidado à saúde acometem sete milhões de pessoas, anualmente, e resultam em 
dois milhões de óbitos, sendo 50% evitáveis. Definidos como evento ou 
circunstância decorrente do cuidado e não associados à doença de base, a sua 
compreensão permite minimizar os potenciais riscos da assistência e direcionar a 
abordagem profissional e institucional. OBJETIVO: Caracterizar as internações e 
analisar as circunstâncias notificáveis, incidente sem dano, quase-erros e eventos 
adversos registrados nos prontuários de pacientes internados, na Clínica Cirúrgica 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, durante o ano de 2010. 
METODOLOGIA: Estudo de corte-transversal conduzido com amostra de 750 
prontuários, utilizando formulário estruturado e pré-validado. Os dados foram 
inseridos em banco de dados do programa Statistical Package For The Social 
Science. Calculou-se a prevalência e intervalos de 95% de confiança dos tipos de 
incidentes. Realizou-se análise descritiva e, para identificar os fatores associados, 
utilizaram-se qui-quadrado e teste de Fisher. A análise multivariada foi realizada com 
variáveis que obtiveram p<0,10 em análise univariada, considerando 
estatisticamente significantes as associações com p<0,05. RESULTADOS: Dentre 
as 750 internações, 59,9% era do sexo feminino, com idade entre 2 e 96 anos e 
média de 46,9 anos; 44,5% apresentava outra comorbidade além da doença fim de 
internação; 82,1% das admissões foram eletivas, predominando as especialidades 
médicas de cirurgia geral, urologia, otorrinolaringologia e ginecologia; o período de 
permanência no hospital foi de um a oito dias para 83,3% das internações; 85,9% 
foram submetidas a intervenção cirúrgica e em 90,7% foi utilizado sonda, dreno e/ou 
cateter. Foram identificados 6.981 registros de incidentes, sendo 5.454 incidentes 
sem dano, 1.291 circunstâncias notificáveis, 218 eventos adversos e 18 quase-erros. 
Apesar da maior quantidade de registro ser referente aos incidentes sem dano, a 
maior prevalência foi de 84,7% para circunstâncias notificáveis, seguida de 82,0% 
para incidentes sem dano, 18,7% para eventos adversos e 1,7% para quase-erros. 
Quanto aos fatores associados, o uso de sondas, a intervenção cirúrgica, o tempo 
de internação superior a quatro dias e a infusão de hemoderivados se comportaram 
como variáveis independentes para a ocorrência de um incidente. CONCLUSÃO: 
Foi apresentado um panorama dos indicativos de saúde associados aos incidentes, 
subsidiando a (re)formulação de estratégias preventivas e a formação de uma 
cultura de segurança.  
Palavras-chave: avaliação de processos e resultados (cuidados de saúde); garantia 
da qualidade dos cuidados de saúde; período pré-operatório; período pós-operatório; 
enfermagem. 



ABSTRACT 
PARANAGUÁ TTB. Analysis of incidents in the Surgical Clinic of a teaching 
hospital in the Midwest region [dissertation]. Goiânia: Faculdade de 
Enfermagem/UFG; 2011. 149p. 
 

INTRODUCTION: In the assistance pre-and/or post-operative, the incidents caused 
by the care to health affect seven million people, annually, and result in two million 
deaths, being 50% avoid. Defined as an event or circumstance resulting from careful 
and not associated to disease of base, their understanding can minimize the potential 
risks of assistance and direct to institutional and professional approach. 
OBJECTIVE: To analyze the incidents without injury, reportable conditions, near 
misses and adverse events from medical records of patients admitted to the Surgical 
Clinic of the Clinic Hospital of the Federal University of Goias, during the year 2010. 
METHODS: Cross-sectional study carried out with sample of 750 medical records 
using structured and pre-validated form. The data were entered into the database of 
the Statistical Package for the Social Science. Were calculated the prevalence and 
intervals of 95% of confidence of the types of incidents. Were conducted descriptive 
analysis and identified associated factors, used chi-square and Fisher test. 
Multivariate analysis was performed with variables that had p <0.10 in univariate 
analysis, considering statistically significant associations with p<0.05. RESULTS: Of 
the 750 admissions, 59.9% were female, among 2 and 96 years and an average of 
46.9 years, 44.5% had other comorbid disease in addition to disease that caused 
admission; 82.1% of admissions were elective, predominantly specialties: medical 
general surgery, urology, otolaryngology and gynecology; the period of hospital 
permanence was one to eight days to 83.3% of admissions; 85.9% were underwent 
to surgery intervention and 90.7% had used probe, drain and/or catheter. Were 
identified 6.981registers of incidents, with 5.454 registers of incidents without injury, 
1.291, reportable circumstances, 218, adverse events and 18, near misses. Despite 
the greater amount of register be referent to incidents without damage, the highest 
prevalence was 84.7% for reportable conditions, followed by 82.0% to incidents 
without injury, 18.7% for adverse events and 1.7% for near misses. As for factors 
associated, the use of catheters, surgical intervention, length of stay more than four 
days and the infusion of blood products behaved as independent variables for the 
occurrence of an incident. CONCLUSION: Were presented an overview of health 
indicators associated to incidents, supporting the (re)formulation of preventive 
strategies and the formation of a culture of safety. 
Keywords: outcome and process assessment (health care); quality assurance, 
health care; preoperative period; postoperative period; nursing. 

 
 
 



RESUMEN 
PARANAGUÁ TTB. Análisis de los incidentes en la Clínica Quirúrgica de un 
hospital universitario en la región del Medio Oeste [dissertation]. Goiânia: 
Faculdade de Enfermagem/UFG; 2011. 149p. 
 

INTRODUCCIÓN: En la asistencia pre y/o post-operatorio, los incidentes 
decurrentes del cuidado a la salud afectan siete millones de personas a cada año y 
resultan en dos millones de muertes, siendo 50% prevenibles. Definidos como 
evento o circunstancia decurrente del cuidado y no asociado a la enfermedad 
subyacente, su comprensión puede reducir al mínimo los potenciales riesgos de la 
asistencia y direccionar el abordaje profesional y institucional. OBJETIVO: Analizar 
los incidentes sin daño, circunstancias que pueden ser notificadas, cuasi errores y 
eventos adversos registrados en los prontuarios de los pacientes internados, en la 
Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Goiás, en el 
año 2010. MÉTODOS: Estudio de corte transversal conducido con una muestra de 
750 prontuarios utilizando un formulario estructurado y previamente validada. Los 
datos fueron inseridos en una base de datos del programa Statistical Package For 
The Social Science. He sido calculado la prevalencia y intervalos de el 95% de 
confianza de los tipos de incidentes. He sido realizado análisis descriptivo y para 
identificar los factores asociados, se utilizó chi-cuadrado y Fisher test. El análisis 
multivariado he sido realizada con variables que tuvieron p<0,10 en análisis 
univariado, teniendo en cuenta las asociaciones estadísticamente significativas con 
p<0,05. RESULTADOS: De las 750 internaciones, 59,9% erán mujeres com edades 
entre 2 y 96 años y media de 46,9 años, 44,5% presentaban outra comorbilidad que 
no la enfermedad final de la internación 82,1% de los ingresos fueron electivos, com 
predomínio de lãs especialidades médica quirúrgica general, urología, 
otorrinolaringologia y ginecología; el período de permanencia en el hospital fue de 
uno a ocho dias para 83,3% de las internaciones, 85,9% fueron sometidos a 
intervención quirúrgica y 90,7% he utilizado sonda, dreno y / o cateter. Fueron 
identificados 6.981 registros de incidentes, siendo 5.454 registros de incidentes sin 
lesiones, 1.291, condiciones reportables, 218, eventos adversos y 18, casi 
incidentes. A pesar de la mayor cantidad de registro ser referente a los incidentes sin 
daños, la mayor prevalencia fue del 84,7% para las condiciones reportables, seguido 
de 82,0% para los incidentes sin lesiones, 18,7% para eventos adversos y 1,7% de 
casi incidentes. Cuanto a los factores asociados, el uso de catéteres, la intervención 
quirúrgica, la internación superior a cuatro días y la infusión de productos 
sanguíneos se comportaron como variables independientes para la ocurrencia de un 
incidente. CONCLUSIÓN: He sido presentado un panorama de los indicadores de 
salud relacionados a los incidentes, subsidiando la (re)formulación de estrategias de 
prevención y formación de una cultura de seguridad. 
Palabras clave: evaluación de los procesos y resultados (atención de salud); control 
de calidad de la atención de salud; periodo preoperatorio; periodo postoperatorio; 
enfermería. 
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Nesta dissertação, o material apresentado é fruto de inquietações sobre a 

importância da qualidade dos serviços de saúde no processo de cuidar e o desejo 

de contribuir, por meio da investigação de incidentes, com a efetivação dessa 

qualidade na segurança do paciente, o que, certamente, subsidiará ações 

educativas com os profissionais de saúde, principais agentes responsáveis pela 

assistência no contexto hospitalar.  

Essa trajetória teve início entre os anos de 2006 a 2009, durante o curso de 

graduação em enfermagem, enquanto integrante do programa de iniciação científica 

da Universidade Federal de Goiás. Esses três anos de pesquisa me permitiram 

construir um conhecimento sobre aspectos relativos ao trabalho da enfermagem e 

fazer um diagnóstico situacional da qualidade da assistência em saúde, 

especialmente, dos potenciais riscos no processo do cuidar.  

Durante esse tempo, também, participei de um minicurso que discutia a 

gestão de riscos e a segurança do paciente na terapia medicamentosa, o que 

despertou o meu interesse não apenas pela temática dos erros de medicação, mas 

também pelas diversas situações inesperadas que, eventualmente, ocorreram 

durante a prestação do cuidado, os chamados incidentes. 

Em 2007, ainda na graduação, fui convidada a participar das atividades 

desenvolvidas pelo Pólo Goiano de Segurança do Paciente, Grupo vinculado à Rede 

Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Após graduação, em 2010, 

minha integração nesse pólo, enquanto profissional, permitiu o aprofundamento na 

temática e a certeza de que, para garantir a segurança do paciente, é necessária a 

adoção de medidas gerenciais que estimulem um processo de trabalho 

sistematizado com base em evidências científicas e que permitem a adoção de um 

sistema de resiliência, em que o incidente é recuperado/identificado, entendido e 

avaliado para evitar que outros incidentes de mesma ordem se repitam, resultando 

em um ambiente cada vez mais seguro.  

Incidentes são eventos ou circunstâncias decorrentes da assistência à saúde, 

não associados à doença de base e que podem resultar ou resultam em dano ao 

paciente, sendo classificados em quatro grupos: circunstância notificável, quase-

erro, incidente sem dano e evento adverso (WHO, 2009a). O incidente pode ser 
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decorrente da assistência de qualquer membro da equipe de saúde e ocorrer em 

qualquer momento do processo de cuidado, e, sendo resultado de uma falha, pode 

ser prevenido (TEIXEIRA; CASSIANI, 2010). 

Assim, considerando que os incidentes podem ser evitados, há a necessidade 

de investigar sua ocorrência a fim de traçar medidas preventivas e aprimorar os 

aspectos de estrutura, processos e resultados dos serviços de saúde no intuito de 

minimizar os potenciais riscos. Nessa perspectiva, no ano de 2008, foi construído 

um  projeto  de  pesquisa  intitulado  “Análise das Ocorrências de Eventos Adversos em 

um Hospital da Rede Sentinela na Região Centro Oeste”,   coordenado   por uma 

docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Desde 

então, sou membro integrante desse projeto e participo de várias pesquisas sobre o 

levantamento e análise da ocorrência de incidentes em unidades de internação 

hospitalar, da divulgação dos resultados em eventos científicos e da 

elaboração/publicação de artigos em periódicos científicos (BEZERRA et. al., 2009; 

CARNEIRO et. al., 2011; SOUZA et. al., 2011).  

Uma dessas pesquisas, realizada em Clínica Cirúrgica, analisou documentos 

que constavam as ocorrências de incidentes decorrentes da assistência 

multiprofissional, no período de cinco anos. Esse documento se constitui de um livro 

que foi implantado pelos enfermeiros para registro, de forma voluntária, de quaisquer 

incidentes, durante o plantão, no intuito de respaldar o profissional ou, 

simplesmente, para facilitar o conhecimento dos enfermeiros de outros plantões 

sobre o ocorrido.  

A pesquisa estimou prevalência de 19% de incidentes decorrentes da 

assistência pré e pós-operatória, o dobro da estimativa da Organização Mundial de 

Saúde – OMS (WHO, 2007), que indica prevalência de 10% (CARNEIRO et. al., 

2011). 

Estudos nacionais e internacionais apontam a ocorrência de dois milhões de 

óbitos e sete milhões de pessoas vítimas de incidentes, sendo 50% dessas 

ocorrências evitáveis (WHO, 2009b). 

Por isso, com base nos estudos internacionais e resultados das pesquisas, o 

meu interesse por estudar os incidentes ocorridos durante a assistência pré e pós-

operatória foi se fortalecendo, à medida que se tornava evidente o meu 
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conhecimento sobre a complexidade da assistência perioperatória e a frequência de 

incidentes no campo de pesquisa.  

O estudo dos incidentes tem sido estimulado, entretanto, não existem 

programas sistematizados para registro ou notificação de incidentes em nível 

nacional, estadual e municipal. Apesar de uma instituição de saúde possuir Setor de 

Gerenciamento de Risco, estudo realizado por Bezerra, Silva, Branquinho e 

Paranaguá (2009) aponta que as atividades não estão sistematizadas e que os 

profissionais ainda não aderiram à cultura de notificação dos incidentes. Além disso, 

mostra que as notificações estão voltadas às queixas técnicas e eventos adversos 

relacionados a produtos médico-hospitalares e não à assistência direta ao paciente.  

Tendo em vista essa realidade e por entender que o prontuário do paciente é 

um documento legal para registro de todas as etapas da assistência, por todos os 

profissionais de saúde responsáveis pelo paciente e considerando que todo e 

qualquer incidente ocorrido, durante a prestação do cuidado, deve ser registrado 

(TANJI et. al., 2004), surgiu a motivação em investigar a ocorrência dos incidentes, a 

partir da análise de prontuários, o que contempla um dos objetivos do projeto de 

pesquisa supracitado, assim como dessa dissertação de mestrado.  

Dentre as formas de comunicação entre a equipe de saúde e o paciente no 

contexto da assistência, o registro em prontuário se destaca pela sua relevância 

quanto à acessibilidade multiprofissional e tem como finalidades: servir de base para 

a elaboração do plano assistencial; constituir fonte de subsídios para a avaliação da 

assistência prestada; servir para acompanhar a evolução do paciente; constituir 

documento legal, tanto para o paciente quanto para a equipe de saúde; contribuir 

para a auditoria, o ensino e pesquisa em saúde; além de permitir o gerenciamento 

de problemas de ordem clínica, administrativa e de gestão em organizações de 

saúde, possibilitando a coerência nas decisões tomadas em relação ao paciente. 

(DANIEL, 1981;;  SETZ;;  D’INNOCENZO,  2009;;  MESQUITA;;  DESLANDES,  2010).   

Este material está estruturado considerando as etapas de um estudo 

científico.  

A introdução descreve o conceito dos incidentes e os fundamentos teóricos 

que ancoram a justificativa dos objetivos propostos, bem como alguns 

questionamentos e motivações que resultaram nessa investigação. 
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O referencial teórico está alicerçado em evidências científicas e é 

apresentado em três itens que discutem, fundamentalmente, a importância de 

garantir a qualidade dos serviços de saúde, o papel dos profissionais de saúde para 

a prevenção de incidentes e gestão dos riscos em saúde e, finalmente, o panorama 

desses eventos nos serviços de saúde.  

Primeiro – Avaliação da qualidade do cuidado em saúde e enfermagem – 

discute o início do movimento da qualidade nos serviços de saúde e a importância 

da construção e utilização dos indicadores no setor saúde, como ferramenta de 

gestão, para a melhoria da qualidade e segurança do paciente. 

Segundo – O gerenciamento de risco, o cuidado seguro e a Enfermagem – 

aborda as bases conceituais do gerenciamento de risco e a importância da equipe 

multiprofissional e, especialmente, da enfermagem nesse processo, uma vez que 

são os profissionais de saúde os principais agentes de mudanças organizacionais e 

de controle e prevenção dos incidentes e potenciais riscos decorrentes da 

assistência à saúde.  

Terceiro – Os incidentes e a assistência ao paciente em Clínica Cirúrgica – 

discorre sobre a incidência e prevalência dos incidentes, destaca a relevância desse 

estudo e sua contribuição como indicador para tomada de decisão e adoção de 

medidas organizacionais que minimizem a ocorrência desses incidentes e melhorem 

a segurança do paciente.  

O método segue o delineamento corte-transversal e foi construído conforme 

os critérios desse tipo de pesquisa.  É apresentada a definição dos incidentes 

conforme a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, proposta pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2009). Foi construída com o intuito de 

padronizar a taxonomia de segurança do paciente utilizada nos estudos científicos e 

possibilitar o processo de comparação entre as diferentes realidades.  

Os Resultados foram estruturados em três partes, conforme os objetivos 

específicos e sistematizados em tabelas e gráficos com intuito de facilitar a 

visualização geral das variáveis investigadas.  

Em seguida, a Discussão foi elaborada com base na literatura nacional e 

internacional, atualizada, evidenciando e discutindo os aspectos que demonstraram 

maior relevância no estudo.  
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A Conclusão e as Considerações finais trazem uma síntese dos resultados e 

apontam reflexões quanto à competência e responsabilidade dos profissionais de 

saúde na prevenção e gerenciamento dos incidentes. 

Todas as referências consultadas para a construção deste material estão 

listadas e apresentadas na norma Vancouver, conforme solicitado pelo Programa de 

Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás.  

Os anexos e apêndices estão apresentados ao final do material, 

respectivamente, para critério de comprovação dos termos éticos e consulta do 

instrumento elaborado para este fim.  

Esse estudo poderá despertar a busca constante pela atualização do 

conhecimento sobre os incidentes, de forma a conduzir melhor as condutas 

profissionais para seu gerenciamento, a fim de melhorar a qualidade da assistência 

prestada e a segurança do paciente. 
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Atualmente, a segurança do paciente é internacionalmente reconhecida como 

componente de extrema importância para a qualidade em saúde, exigindo das 

instituições hospitalares o fornecimento de bens e serviços com o mínimo ou a 

ausência total de riscos ou falhas que possam comprometer o cuidado (SOUSA, 

2006; PADILHA, 2006).  

É nesse contexto que se insere a avaliação de serviços, na qual os 

indicadores de resultados constituem importante instrumento gerencial e sem o qual 

seria impossível avaliar, objetivamente, uma dada situação (ZANON, 2001; 

NASCIMENTO, 2008). 

Definidos como representações quantitativas ou qualitativas de resultados 

(KLUCK, 2007), vários são os indicadores utilizados, nas instituições de saúde, para 

a monitoração e avaliação da assistência prestada, dentre eles as taxas de 

incidentes. 

Incidentes são definidos como eventos ou circunstâncias não esperadas, 

decorrentes do cuidado prestado e não associados à doença de base que pode 

resultar ou resultam em dano desnecessário ao paciente. Nesse caso, o termo 

desnecessário se deve ao reconhecimento de ocorrências de erros, violações, 

abusos e atos inseguros deliberados em serviços de saúde (WHO, 2009a).  

A OMS classifica os incidentes em circunstância notificável, quase-erro, 

incidente sem dano e evento adverso (WHO, 2009a).  

A circunstância notificável é uma situação em que existe potencial significativo 

de dano, mas o incidente não aconteceu, o que pode ser exemplificado quando 

existe uma escala de profissionais defasada para determinado plantão, mas nenhum 

incidente ocorre (WHO, 2009a).  

O quase-erro é um incidente que não atingiu o paciente, como por exemplo, 

uma situação em que o profissional prepara uma bolsa de sangue para um paciente 

homônimo àquele que deveria recebê-la, mas percebe a falha antes da instalação 

(WHO, 2009a). 

O incidente sem dano é um evento que ocorre, mas não é detectado dano ao 

paciente. Por exemplo, quando o profissional instala uma bolsa de sangue em 
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paciente homônimo àquele que deveria recebê-la, mas o sangue é compatível e o 

paciente não desenvolve reação (WHO 2009a). 

E por último, o evento adverso é o incidente que, obrigatoriamente, resulta em 

dano ao paciente, como no caso em que, após um profissional instalar uma bolsa de 

sangue em paciente homônimo àquele que deveria receber essa bolsa, o paciente 

desenvolve uma reação febril. Nesse caso, o dano pode ser classificado em leve, 

moderado, grave e óbito (WHO, 2009a).  

O estudo dos incidentes decorrentes da assistência à saúde não é fato novo 

(PEDREIRA, 2009). Estudo da Prática Médica de Havard (HMPS), desenvolvido na 

Califórnia em 1974 com mais de 20.000 internações hospitalares, verificou a 

ocorrência de eventos adversos em 4,6% das internações. Já em 1992, estudo 

sobre a Qualidade no Atendimento Médico-hospitalar Australiano que revisou 14.179 

prontuários selecionados aleatoriamente de 31 hospitais apontou que, em 16,6% 

das internações ocorreu, pelo menos, um evento adverso/incidente; 13,7% dos 

eventos resultaram em incapacidade permanente e 4,9% foram associados com 

morte (HARPER MILLS; BOLSCHWING, 1995; WILSON et. al., 1995).  

O National Center for Health Statistics, nos Estados Unidos da América 

(EUA), apresentou um estudo, em 1997, sobre as razões de morte de pacientes em 

hospitais americanos, evidenciando que 44.000 foram por eventos adversos 

(BOHOMOL; RAMOS, 2007).  

A OMS indica que a cada 10 pessoas que precisam de cuidado à saúde, pelo 

menos, uma sofrerá agravo decorrente de eventos adversos (WHO, 2007). 

No Brasil, a ocorrência desses eventos no contexto da saúde também é 

evidenciada na prática institucional. A análise de três hospitais de ensino do Rio de 

Janeiro permitiu identificar que, aproximadamente, 8% dos pacientes internados 

sofreram um ou mais eventos adversos, sendo que 67% desses eventos poderiam 

ter sido evitados. Esse estudo mostrou, ainda, uma diferença significativa na 

incidência de eventos adversos evitáveis no Brasil, quando comparado a países 

desenvolvidos (MENDES et. al., 2009). 

Com a publicação do livro To err is human: building a safer health care 

system, do Institute of Medicine, em 2000, e os relatórios do Committee on Quality of 

Health Care in America, dos EUA, apontando que 98.000 pessoas morrem, 
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anualmente, em decorrência de erros advindos do cuidado à saúde que poderiam 

ser evitados, certamente a questão da segurança do paciente passou a ser objeto 

de interesse em todo o mundo (KOHN et. al., 2000).  

Nessa perspectiva, a ocorrência crescente desses eventos despertou 

preocupações em especialistas, pesquisadores, profissionais da área de saúde e 

gestores. Prova disso foi a 55ª Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 18 de 

maio de 2002, quando os países membros reconheceram a necessidade da 

promoção da segurança do paciente em todos os sistemas de saúde e do 

fortalecimento dos sistemas baseados em evidências necessários para melhorar a 

qualidade dos serviços (OPAS, 2002).  

A revisão sistemática da literatura apontou lacunas quanto à prevalência, aos 

fatores associados e aos tipos de incidentes, segundo a Classificação Internacional 

para a Segurança do Paciente (OMS, 2009), assim como a sua ocorrência em 

unidades de pré e pós-operatório. 

Em decorrência da estimativa da OMS que afirma a realização de 234 

milhões de cirurgias pelo mundo anualmente, a assistência à saúde durante o pré e 

o pós-operatório tem sido um componente de impacto na saúde mundial, pois, à 

medida que aumentam as incidências de injúrias traumáticas, cânceres e doenças 

cardiovasculares, o número de intervenções cirúrgicas nos sistemas de saúde 

pública se multiplica assim como, a possibilidade de incidentes (WHO, 2009b).  

Estima-se que em decorrência desses procedimentos ocorram dois milhões 

de óbitos e sete milhões de pessoas apresentam incidentes, sendo 50% evitáveis. 

Dentre as cirurgias de alta complexidade realizadas em países desenvolvidos, cerca 

de 3% a 16% registram complicações graves e para cada 300 pacientes admitidos 

nos hospitais, um morre em consequência desses procedimentos (WHO, 2009b).  

Estudos apontam uma incidência de 38,4% de eventos adversos em hospitais 

brasileiros e uma análise realizada em três hospitais de diferentes regiões mostrou 

que oito em cada 100 pacientes internados sofrem um ou mais eventos e, no 

ambiente cirúrgico, cerca de 14% deles são por negligências. Aproximadamente 

67% dos eventos adversos são considerados evitáveis por meio de ações gerenciais 

(MENDES et. al., 2005; SILVA, 2008).  
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Pesquisa realizada recentemente na clínica cirúrgica de um hospital 

universitário apontou prevalência de 19% de incidentes e, apesar de ter sido 

considerada uma alta taxa, evidenciou subnotificação (CARNEIRO et. al., 2011). Os 

incidentes identificados foram relacionados aos dispositivos tubulares (sondas, 

drenos e cateteres), quedas, processos alérgicos, evasão do paciente, úlcera por 

pressão, erros de medicação, procedimentos médicos inadequados, hemoderivados 

e queimaduras, sendo que grande parte dos eventos resultou na necessidade de 

intervenções.  

O impacto causado dessas ocorrências, nos meios científicos e nas 

organizações governamentais e não governamentais, levou à adoção de iniciativas 

para a redução de falhas no sistema de saúde, sendo uma delas a criação da 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (WHO, 2007).  

Essa Aliança, criada em 2004 pela OMS, tem como um dos objetivos a 

formulação de protocolos operacionais padronizados para o enfrentamento de cinco 

problemas principais de segurança do paciente (WHO, 2007). 

O primeiro desafio proposto para o ano de 2005-2006 foi a prevenção da 

infecção relacionada à assistência à saúde, com ênfase na higienização das mãos.  

Tendo em vista que, na atualidade, o cuidado perioperatório tem se 

destacado pelo crescente número de intervenções cirúrgicas, correspondendo a 

uma cirurgia a cada 25 pessoas vivas, foi lançado, para o ano 2007-2008, o 

Segundo Desafio Global para a Segurança do Paciente: Cirurgias Seguras Salvam 

Vidas (WHO, 2007).  

 Esse segundo desafio tem como objetivo a diminuição da morbi-mortalidade 

em cirurgias e se apoia em quatro grandes objetivos: prevenir as infecções do sítio 

cirúrgico, promover um ato anestésico seguro, criar equipes cirúrgicas que trabalhem 

de forma segura e utilizar indicadores da assistência cirúrgica (WHO, 2007).  

Concomitante a este processo, a Joint Comission International, responsável 

mundialmente pela certificação de qualidade de várias instituições de saúde, 

apresentou, no ano de 2008, como uma das metas nacionais e internacionais de 

segurança do paciente, a eliminação da possibilidade de realização de 

cirurgias/procedimentos errados, no paciente errado e na parte errada. Como 

requisito de conformidade, exigiu a utilização de check-list, incluindo sua revisão 
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imediatamente antes do início do procedimento para garantir que se trata do 

paciente certo, da cirurgia certa e da parte do corpo certa, além de verificar a 

presença dos documentos e equipamentos necessários para a cirurgia, incluindo 

seu adequado funcionamento e envolvimento do paciente durante o processo de 

checagem (WHO, 2008).  

No entanto, acredita-se que a aplicação de medidas preventivas para a 

ocorrência dos incidentes, durante o procedimento cirúrgico, bem como dos 

potenciais riscos, será mais eficaz quando a assistência pré e pós-operatórias, 

também, seguir padrões mínimos de atendimento com qualidade. Essa realidade 

reforça a necessidade de estimular a elaboração de ações educativas para a 

notificação e prevenção dos incidentes (BEZERRA et. al., 2009; CARNEIRO et. al., 

2011; SOUZA et. al., 2011). 

Dessa forma, considerando o incidente um evento evitável, há a necessidade 

de detectar sua prevalência, em unidades de atendimento pré e pós-operatório, no 

intuito de possibilitar o estudo de fatores atenuantes e de melhoria e propor ações 

de prevenção que contribuem com a segurança do paciente, durante a assistência à 

saúde.  
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2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os incidentes registrados nos prontuários de pacientes internados na Clínica 

Cirúrgica de um hospital universitário da Região Centro-Oeste, durante o ano de 

2010. 

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar as internações ocorridas na Clínica Cirúrgica. 

 

- Classificar os tipos de incidentes em circunstância notificável, incidente sem dano, 

quase-erro e evento adverso. 

 

- Estimar a prevalência e os fatores associados à ocorrência de circunstância 

notificável, incidente sem dano, quase-erro e evento adverso.  
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Por considerar que a análise dos incidentes registrados pela equipe 

multiprofissional, em prontuários da Clínica Cirúrgica de um hospital de ensino, 

requer a utilização de bases teóricas que perpassam o âmbito do erro em si, o 

referencial teórico, portanto, contempla esse contexto e está dividido em capítulos; 

parte da abordagem da qualidade e dos indicadores de saúde; contextualiza a 

importância da equipe multiprofissional e da enfermagem para a redução e 

gerenciamento dos riscos em saúde e, por fim, aponta o panorama dos incidentes 

na assistência à saúde em geral e perioperatória.  

 

 

3.1 Avaliação da qualidade do cuidado em saúde e enfermagem 

 

A preocupação com a qualidade é inerente ao ser humano e com ele evolui, 

gerando variadas formas de esforços contra a imperfeição, conforme as 

circunstâncias do momento (RAUTER, 1992).  

Qualidade é entendida como um processo dinâmico, ininterrupto e de 

exaustiva atividade permanente para a identificação de falhas nas rotinas e 

procedimentos, os quais devem ser periodicamente revisados, atualizados e 

difundidos, sendo indispensável a participação da alta direção do hospital até seus 

funcionários mais básicos (NOVAES; PAGANINI, 1994). 

Juran (1995), um dos precursores dos estudos sobre qualidade, defende que 

essa é influenciada pelas necessidades do cliente e exige a ausência de deficiências 

no processo de produção ou serviços. Para esse autor, a ausência de deficiências, 

durante o processo, significa redução de erros, de retrabalhos, de desperdícios, de 

falhas em campo, de despesas com garantia, da inspeção, dos testes e do tempo 

para colocação do produto no mercado. Assim, um processo com qualidade custa 

menos e garante a satisfação do cliente. 

Nesse sentido, Norman (1993) afirma que a qualidade deve ser aplicada em 

todo o processo, pois investir na qualidade do produto final – depois de pronto – 

favorece a baixa qualidade, a legitimação da falha e o controle da qualidade passa a 
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ser a função mais importante da organização, o que contribui para a elevação dos 

custos. Por outro lado, a qualidade como filosofia geral reflete nas atitudes dos 

profissionais e se aplica, não somente ao produto final, mas às relações humanas, à 

administração, à segurança, ao planejamento estratégico, ao preço e ao sistema de 

produção e entrega.  

No âmbito da saúde, a OMS define qualidade em função de um conjunto de 

elementos que incluem: alto grau de competência profissional, a eficiência na 

utilização dos recursos, o mínimo de riscos, alto grau de satisfação dos pacientes e 

efeito favorável na saúde (RACOVEANU; JOHANSEN, 1995; GILMORE; NOVAES; 

1997). 

Apoiado nas definições dos autores, entende-se que a qualidade é o melhor 

desempenho no atendimento às necessidades dos usuários e livre de riscos.  

Nessa perspectiva, o movimento pela qualidade, nos serviços de saúde, 

constitui uma necessidade incorporada à gestão, a fim de garantir satisfação e 

segurança durante a assistência ao paciente. Na enfermagem, em que o cuidar é a 

essência da profissão, a concentração de esforços deve ser em direção à melhoria 

contínua dessa assistência, implicando na conscientização de toda a equipe quanto 

à sua importância e ao valor de suas ações. Dessa forma, comprometimento, 

cooperação, dedicação e aprimoramento contínuos deverão gerar resultados 

positivos para  o  paciente  e  para  os  profissionais  (D’INNOCENZO;;  ADAMI;;  CUNHA,  

2006). 

Os estudiosos sobre a qualidade costumam referir, como marco da qualidade 

em saúde, os trabalhos de Florence Nightingale, matriarca da profissão de 

enfermagem que se destacou pela sua atuação durante a guerra da Criméia. Em 

meados do século XIX, Florence lançou as bases da enfermagem moderna, 

organizando a estrutura e funcionamento dos hospitais com vistas à melhoria da 

qualidade do atendimento e, com isso, reduziu, significativamente, o número de 

infecções e a mortalidade dos soldados ingleses feridos na guerra. Os ensinamentos 

dessa enfermeira são, até a atualidade, considerados apropriados, constituindo-se 

uma base teórica para a prática, tanto quanto o foi na metade do século XIX 

(NIGHTINGALE, 1989; CIANCIARULLO, 1997).  
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Em 1910, Abrahan Flexner realizou uma avaliação de programas de saúde ao 

efetuar a análise de 155 escolas médicas nos EUA e Canadá. Flexner julgou 

severamente tais instituições, acarretando no fechamento de algumas escolas e 

profundas transformações no ensino e práticas médicas (MENDES, 1984). 

Entretanto, o impacto da qualidade na profissão médica começa a se 

manifestar com o trabalho de Ernest Codman, um dos fundadores do Colégio 

Americano de Cirurgiões, nas enfermarias de Boston. Suas observações 

influenciaram o colégio a tal ponto que, em 1917, foi estabelecido o  “Padrão  Mínimo  

de  Hospitais” que continha os primeiros requisitos formais para a revisão e avaliação 

da qualidade da assistência prestada aos pacientes (LONGO; AVANT, 1994).  

Esse   padrão   foi   denominado   “Programa   de   Padronização   Hospitalar”   e  

consistiu na definição de um conjunto de padrões mais apropriados para garantir a 

qualidade da assistência aos pacientes. Nele, três padrões relacionavam-se à 

organização do corpo médico, ao exercício da profissão e ao conceito de corpo 

clínico; outro preconizava o preenchimento do prontuário, incluindo a história e 

exames do paciente, bem como as condições da alta e o último, referia-se à 

existência de recursos diagnósticos e terapêuticos, além de, no mínimo, um 

laboratório clínico para análises e departamento de radiologia (ROBERTS; COALE; 

REDMAN, 1987). 

Tal padrão incluía a adoção de regras, regulamentos e políticas que 

governassem o trabalho profissional do hospital e que, especificamente, 

estabelecessem reunião do corpo clínico, pelo menos uma vez por mês, além da 

revisão e análise regulares da experiência clínica pelos profissionais, sendo os 

prontuários dos pacientes a base de tais revisões e análise. Ainda como critério, 

descreveu que prontuários precisos e completos fossem escritos para todos os 

pacientes e arquivados de uma maneira acessível no hospital, sendo que um 

prontuário completo seria aquele com dados de identificação, história da doença 

atual, exame físico, exames especiais, consultas, tratamento médico ou cirúrgico, 

achados patológicos, anotações da evolução e, em caso de morte, dados da 

autópsia (LONGO; AVANT, 1994). 

Diante disso, percebe-se o direcionamento das atividades para a avaliação 

dos serviços de saúde na perspectiva do referencial de Avedis Donabedian, médico 
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pediatra de origem Armênia, teórico da década de 60, um dos pioneiros em estudos 

sistemáticos sobre qualidade. Esse autor desenvolveu uma teoria conceitual e 

sistematizada para a avaliação do processo de trabalho em saúde, a qual é utilizada 

até hoje (DONABEDIAN, 1980).  

A partir da teoria de sistemas, Donadedian absorveu a noção de indicadores 

de estrutura, processo e resultados, adaptando-os ao atendimento hospitalar, 

abordagens que se tornaram um clássico nos estudos de qualidade em saúde 

(D’INNOCENZO;;  ADAMI;;  CUNHA,  2006). 

Os indicadores representam, quantitativa ou qualitativamente, os resultados 

da assistência prestada ao paciente e destinam-se, inicialmente, à caracterização ou 

ao diagnóstico da situação, ou seja, indica como os processos estão sendo 

realizados nos serviços de saúde e são capazes de sintezar e/ou dar maior 

significado ao que se quer avaliar, para em seguida, gerar políticas de 

aprendizagem, treinamento e regulamentações, o que possibilita a expansão do 

processo de trabalho com qualidade (TANAKA, 2001; FERNANDES, 2005; 

NASCIMENTO et. al., 2008).  

A Estrutura se relaciona às características estáveis e necessárias ao 

processo assistencial tais como área física, quantidade e qualidade dos recursos 

humanos, recursos materiais e financeiros, sistemas de informação e instrumentos 

normativos técnico-administrativos, apoio político e condições organizacionais 

(DONABEDIAN,  1980;;  D’INNOCENZO;;  ADAMI;;  CUNHA,  2006). 

Em uma avaliação estrutural, os indicadores se referem às características dos 

recursos requeridos de um dado serviço de saúde e incluem profissionais, sistemas 

e organizações de assistência, suporte financeiro, localização geográfica, espaço 

físico, acessibilidade aos serviços, entre outros. Possibilitam padrões mínimos de 

capacidade para o funcionamento de serviços de assistência e para o provimento de 

cuidados coordenados e acessíveis, contudo, não asseguram que a alta qualidade 

da assistência esteja sendo realizada ou se ela é realmente necessária. Tais 

padrões precisam ser combinados com avaliações processuais (ou de desempenho) 

e de resultados (FERNANDES, 2005; CAMPBELL et. al., 2003). 

O componente Processo se refere à prestação da assistência, segundo 

padrões técnico-científicos estabelecidos e aceitos na comunidade científica sobre 
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determinado assunto e a utilização dos recursos nos seus aspectos quanti-

qualitativos. Esse item abrange o reconhecimento de problemas, métodos 

diagnósticos, diagnóstico e os cuidados prestados (DONABEDIAN, 1980; 

D’INNOCENZO;;  ADAMI;;  CUNHA,  2006).   

Quanto à avaliação processual, os indicadores se referem às ações e 

decisões de profissionais da saúde e usuários e incluem comunicação, 

acessibilidade, educação, investigações, prescrições, intervenções clínicas, entre 

outras. Tal avaliação pressupõe uma determinação prévia do que é esperado ou 

desejado, em termos de qualidade, de maneira que se possa comparar com o que é 

realmente realizado e, a partir de avaliações repetidas, planejar e avaliar as medidas 

para se adequar ao esperado (FERNANDES, 2005; DONALDSON, 1999) 

O resultado corresponde às consequências das atividades realizadas nos 

serviços de saúde ou pelo profissional em termos de mudanças verificadas no 

estado de saúde dos pacientes e considera, ainda, as mudanças relacionadas a 

conhecimentos e comportamentos, bem como a satisfação do cliente e do 

trabalhador ligada ao recebimento e prestação dos cuidados (DONABEDIAN, 1980; 

D’INNOCENZO;;  ADAMI;;  CUNHA,  2006).   

A avaliação de resultado mede o quão frequentemente um evento acontece. 

Inclui avaliações tradicionais de sobreviviência e relevância de sintomas, podendo 

ser específica a um determinado problema ou focalizar resultados biomédicos. Pode, 

ainda, monitorar indicadores de eficiência e eficácia em termos de limites máximos 

ou mínimos aceitáveis (FERNANDES, 2005; CAMPBELL et. al., 2003).  

Dessa forma, mediante avaliação dos indicadores, podem-se estimar os 

fatores de risco independentes e dependentes que determinariam a boa ou a má 

qualidade do trabalho e submeter esses fatores a estudos de intervenção 

(FERNANDES, 2005). 

Donabedian (1990) ainda estabeleceu sete atributos como pilares de 

sustentação que definem a qualidade em saúde, quais sejam: eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização dos recursos, aceitabilidade, legitimidade e equidade. 

Também fazem parte de atributos da qualidade: acessibilidade, adequação e 

qualidade técnico-científica (VUORI, 1993). São citadas, ainda, a continuidade dos 

cuidados e a comunicação entre o profissional e o usuário (ACURCIO, 1991). 
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Mesmo que os resultados constituam um indicador de qualidade da 

assistência médica, é necessário realizar avaliações simultâneas das estruturas, 

processos e resultados para conhecer as razões das diferenças encontradas, de 

forma a planejar intervenções que levem não apenas à melhoria da assistência à 

saúde, mas também ao alcance da eficiência na administração dos serviços 

(PAGANINI, 1993;;  D’INNOCENZO;;  ADAMI;;  CUNHA,  2006).  

Nesse sentido, a criação, em 1951, da Joint Commission Accreditation of 

Hospitals, que em 1988 passou a denominar-se Joint Commission Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO) teve a finalidade de monitorar a qualidade dos 

serviços de saúde oferecidos à população, por meio da acreditação, e foi 

considerado um marco para o desenvolvimento da qualidade. Devido à 

complexidade do trabalho, passou a contar gradativamente com a colaboração de 

outras instituições como a Associação Médica Americana e a Associação Americana 

de Hospitais, de profissionais (odontólogos e enfermeiros) e de representantes de 

consumidores (MALIK; SCHIESARI, 1998; ADAMI, 2000).  

Os Programas de Acreditação Hospitalar consistem em um sistema de 

avaliação externa que verifica a concordância da estrutura e processos assistenciais 

adotados com o conjunto de padrões previamente estabelecidos (ONA, 2011). 

Na ocasião, o movimento procurou introduzir e enfatizar, na cultura médico-

hospitalar, a qualidade em nível nacional. Essa   “cultura   da   qualidade”   divulgou-se 

nos espaços acadêmicos e institucionais o que forçou a aprovação de leis mais 

complexas na área da saúde (NOVAES; PAGANINI, 1994), bem como passaram a 

ser enfatizados os aspectos de avaliação, educação e consultoria hospitalar. 

Após o alcance dos padrões mínimos preconizados inicialmente, a JCAHO 

buscou modificar o grau de exigência. Com isso, em 1970, publicou o Accreditation 

Manual for Hospital que continha padrões ótimos de qualidade e considerava a 

análise dos processos e resultados da assistência (SCHIESARI, 1999). Nos últimos 

anos, direcionou sua atuação por meio de indicadores de desempenho ajustados à 

clínica e à gravidade dos pacientes e monitorou o desempenho institucional dos 

serviços de saúde. Em seguida, assumiu um papel educativo com a publicação de 

documentos que continha normas, padrões e recomendações (MALIK; SCHIESARI, 

1998). 
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A partir dos anos 90, instituições brasileiras públicas e privadas começaram a 

desenvolver estratégias no sentido de adotarem programas de garantia da qualidade 

(MALIK; TELES, 2001). 

A Constituição da República Federativa Brasileira, o Código de Defesa do 

Consumidor e o Manual dos Direitos do Paciente, propiciaram esclarecimento, 

orientação e conhecimento dos seus direitos e responsabilidades. Assim, o 

relacionamento entre os profissionais de saúde e pacientes deve ser humanizado 

para se obter um resultado mais satisfatório para todos (ASSOCIAÇÃO PAULISTA 

DE MEDICINA, 1998; SES, 1995). 

No Estado de São Paulo, em 1991, foi criado o Programa de Controle da 

Qualidade Hospitalar, atualmente denominado Compromisso com a Qualidade 

Hospitalar (CQH), patrocinado pela Associação Paulista de Medicina (APM) e pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP). Essa parceria 

tem apoiado os esforços da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) para 

implantar no Brasil um Programa Nacional de Acreditação Hospitalar (CQH, 2006).  

O CQH conta com a adesão de, aproximadamente, 125 hospitais do Estado 

de São Paulo e outros da federação e tem como objetivo principal realizar avaliação 

do atendimento médico-hospitalar prestado à comunidade, de maneira responsável, 

isenta e transparente, possibilitando a adoção de um novo modelo de serviço e 

introdução de instrumentos gerenciais que conduzam à maior eficácia e eficiência na 

assistência à saúde (CQH, 2006). 

No Brasil, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) dispõe do Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar, ferramenta que serve de guia às instituições 

para a elaboração de padrões de atendimento com qualidade (ONA, 2011). 

O Programa Brasileiro de Acreditação conseguiu reunir muitas das diferentes 

tendências nacionais em termos de modelos e metodologias de acreditação 

existentes e propiciou a discussão mais aprofundada a respeito dos possíveis 

caminhos da acreditação no País. A experiência acumulada pelos vários grupos 

contribuiu para que o manual proposto para a realidade nacional seguisse 

parâmetros, progressivamente, mais compatíveis com o estado atual da saúde, nos 

hospitais brasileiros (SCHIESARI; KISIL, 2003).  
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Apesar da concretização da ONA ser recente, a decisão a favor da 

acreditação está mudando os rumos de algumas práticas na assistência à saúde. 

Independente da dificuldade de seguimento dos padrões, eles começam a orientar a 

prática de diversos hospitais e são utilizados, de forma crescente, como 

instrumentos de avaliação e de gestão. Sinais iniciais de mudanças ou de 

assimilação de práticas são evidenciados pelas instituições de saúde, tais como 

conhecimento dos padrões preconizados, estímulo à formação de comissões 

relacionadas à avaliação e/ou melhoria da prática assistencial, formação de 

multiplicadores do processo de acreditação, utilização do manual de acreditação 

para o planejamento institucional, entre outros (SCHIESARI; KISIL, 2003). 

Em síntese, o estabelecimento de critérios de qualidade auxilia o 

direcionamento das atividades desenvolvidas pelas instituições de saúde que devem 

estar capacitadas para manter um suporte de avaliação e construir seus próprios 

indicadores, tanto para a monitorização de processos no contexto do gerenciamento 

de risco quanto para o desenvolvimento de ações de cunho organizacional.  

 

 

3.2 – O gerenciamento de risco, o cuidado seguro e a enfermagem 

 

Se um grande progresso não tivesse ocorrido na compreensão e na prática 

da melhoria da qualidade, provavelmente, os assuntos mais difíceis relacionados à 

segurança do paciente não teriam surgido. Diante disso, proporcionar acesso 

equitativo, com o mínimo de riscos e custos reduzidos torna-se prioritário na área da 

saúde e um desafio à sociedade (HARADA, 2009; VINCENT, 2009). 

O risco é definido como a possibilidade de erros, perigo incerto e previsível e 

representa ameaça de danos aos pacientes, visitantes, profissionais e/ou instituição 

de saúde (FREITAS, 2002; LIMA; ROBERTO, 2003). É a probabilidade que um 

incidente tem de ocorrer (WHO, 2009a). 

Os erros podem ser classificados sob diferentes perspectivas e, para facilitar 

sua análise, vários esquemas de classificação foram propostos. Um dos mais 

detalhados que incorpora características úteis de vários esquemas prévios é o 
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utilizado na técnica de Análise da Preditiva do Erro Humano – APEH (EMBREY, 

1992; HOLLNAGEL, 1998).   

A APEH foi desenvolvida para ser aplicada em indústrias, onde se identifica 

uma pessoa específica para o controle de todo o sistema operacional dentro do 

processo de trabalho e traz a classificação de seis tipos de falhas assim descritas: 

1. Planejamento – execução de plano incorreto; plano correto, mas foi 

executado o plano inapropriado; plano correto, mas executado muito cedo ou 

muito tarde; plano correto, mas executado na ordem errada. 

2. Operação: operação prolongada demais ou curta demais; operação feita no 

momento errado; operação feita na direção errada; operação demais ou de 

menos; operação correta, mas no objeto errado; operação errada, mas no 

objeto correto; operação omitida; operação incompleta. 

3. Verificação: verificação omitida; verificação incompleta; verificação correta no 

objeto errado; verificação incorreta no objeto correto; verificação realizada no 

momento errado. 

4. Obtenção da informação: informação não foi obtida; informação incorreta foi 

obtida; obtenção da informação foi incompleta. 

5. Comunicação: informação não foi comunicada; informação incorreta foi 

comunicada; informação incompleta foi comunicada. 

6. Seleção: seleção omitida; seleção incorreta foi realizada. 

 

O modelo da APEH é genérico, de alto nível e pode ser aplicado em 

diferentes ambientes. A análise desse esquema reporta à abordagem das falhas 

humanas em saúde pelas numerosas oportunidades de confusão que podem 

precipitar uma falha (VINCENT, 2009). 

Nessa perspectiva, um dos pilares do processo de gestão do risco é 

influenciar a investigação dos incidentes como ferramenta de qualidade da 

assistência à saúde (ANDREW, 1999). As ações envolvidas na gestão de riscos se 

iniciaram nos EUA, a partir da década de 70, em decorrência da  denominada  “crise  

do  erro  médico”,  o  que  estimulou  os  processos  e  sistemas  operacionais centrados 

na prevenção, detecção, controle e/ou eliminação de riscos que, potencialmente, 
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podem causar danos. A finalidade da gestão de risco, portanto, é identificar, avaliar 

e manejar os riscos existentes e potenciais, reduzindo a frequência e o efeito dos 

eventos negativos e indesejáveis dentro das instituições de saúde e aumentando a 

confiança na prestação de cuidados (FREITAS; GOMEZ, 1997; LIMA; ROBERTO, 

2003; FLORENCE; CALIL, 2005).  

Dentre os princípios que norteiam um sistema de gerenciamento de riscos se 

destacam o engajamento das instâncias institucionais, o desenvolvimento de um 

processo para a identificação, registro e acompanhamento de eventos indesejáveis 

e a indicação de responsáveis, no processo de gerenciamento, para receberem, 

analisarem e informarem as áreas sobre as medidas adotadas (OLIVEIRA; 

ALVARENGA; LEÃO; CORREA; AVANSI, 2008).   

No entanto, algumas dificuldades são frequentemente observadas, tais como 

medo da repreensão, punição ou sanção disciplinar, insuficiência de recursos 

financeiros para as atividades de gestão de riscos e cultura de censura (CARLE, 

2004; OLIVEIRA; ALVARENGA; LEÃO; CORREA; AVANSI, 2008). 

Nessa perspectiva, a National Safety Agency, criada com o objetivo de 

estabelecer uma política nacional de gestão de risco na Inglaterra, estimula o 

desenvolvimento de uma nova cultura, baseada na não adoção de medidas 

punitivas, considerando o profissional como parte de um sistema e conduzindo o 

erro como uma falha no processo (NATIONAL PATIENT SAFETY AGENCY, 2006).  

Embora a implantação de um sistema de segurança estimule uma filosofia 

não punitiva, a responsabilidade e comprometimento profissionais devem ser 

considerados (OLIVEIRA et. al., 2008).  

Dessa forma, as intervenções dos serviços de saúde para a melhoria dos 

indicadores de estrutura, processo e resultados relacionados aos riscos devem estar 

centradas no sistema e nas pessoas.  

Diante disso, a VII Reunião Regional dos Observatórios de Recursos 

Humanos em Saúde, realizada em Toronto, no ano de 2005, destacou a relevância 

do conhecimento das pessoas no contexto da prática, a necessidade de alinhar as 

pessoas aos sistemas de saúde e a importância da integração entre as instituições 

de ensino e de serviço de saúde de modo que as pessoas incorporem valores e 

Referencial Teórico | 



43 

 

atitudes e construam competências essenciais e específicas baseadas na qualidade 

e na equidade (OPAS, 2004; MENDES; MARZIALE, 2006; BRAGA, 2009).  

Considerando o incidente o resultado de uma falha humana, sua eliminação 

se torna difícil, mas não impede a adoção de ações para redução e prevenção 

(CHIANCA, 2006; SILVA, et. al., 2007; PAIVA, 2010). Deve-se, ainda, adotar de 

modo sistemático medidas eficazes para atenuar suas consequências em situações 

em que sua ocorrência é inevitável (REASON, 2009).  

Para tanto, é necessário compreender que a falha acontece e é frequente, 

mata milhares de pessoas e causa lesões físicas, psicológicas, sociais e morais. 

Mais que isso, é necessário aprender como preveni-la e saber como corrigi-la, 

direcionando o sistema de atendimento à saúde para a sua prevenção (PEDREIRA, 

2009). 

É sob essa vertente que a abordagem sistêmica se apoia, pois especialistas 

afirmam que sempre haverá situações nas quais os incidentes ocorrerão 

independentes da capacitação e da atuação dos profissionais. Nessa abordagem 

embora não seja possível mudar a condição humana, podem-se mudar as condições 

sob as quais os seres humanos trabalham, uma vez que frente a um incidente, o 

importante não é quem falhou, mas por que a sistematização do processo permitiu a 

ocorrência de falha (REASON, 2000; 2009).  

Assim, o sistema deve ser estruturado de forma segura, auxiliando o 

profissional a não cometer falhas, evidenciando e avaliando todos os pontos que 

podem contribuir para a sua ocorrência: a administração que regula os recursos 

humanos e financeiros; a presença e utilização de normas e protocolos; as 

condições do ambiente de trabalho; a sobrecarga de trabalho; as condições de 

funcionamento dos equipamentos (SILVA; 2008; REASON, 2009). Enfim, todos os 

aspectos organizacionais que estão direta e indiretamente envolvidos na ocorrência 

do incidente identificado.  

Segundo Reason (2009), essa é a forma mais sensata de combater o 

problema da falha humana, mesmo diante de tecnologias de alto risco. Entretanto, o 

primeiro passo é analisar o que se conhece sobre os meios pelos quais as falhas 

podem ser detectadas e corrigidas.  
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Deve-se considerar a existência de falhas ativas, cujos efeitos são sentidos 

quase imediatamente, e falhas latentes, aquelas que permanecem no sistema por 

longos períodos. Geralmente as falhas ativas estão associadas ao trabalho dos 

profissionais que estão na ponta do processo, que executam o trabalho de fato, 

como pilotos, controladores aéreos e, no caso da saúde, aqueles que prestam 

assistência direta ao paciente. Já as falhas latentes podem ser cometidas, 

principalmente, pelos profissionais cujas atividades estão temporal e espacialmente 

distantes da assistência direta como, por exemplo, os responsáveis pela tomada de 

decisão, gestores e gerentes (REASON, 2009).  

Dessa forma, a percepção da falha ativa se dá a partir da existência de 

efeitos, ou seja, ela já aconteceu, enquanto que a falha latente são pontos que 

precisam ser avaliados e melhorados, impedindo, de fato, a concretização da falha.  

Assim, a investigação sobre a ocorrência dos incidentes (falhas ativas) leva 

ao conhecimento de falhas latentes presentes em muitas etapas do processo do 

cuidar, o que contribui para a implementação de estratégias que interceptem essas 

falhas e minimizem seu impacto (KONH et. al., 2000; ROSA; PERINI, 2003; 

PEDREIRA; HARADA, 2006; BELELA, 2008; KUSAHARA; CHANES, 2009).  

A identificação dos incidentes ocorridos durante a assistência à saúde retrata 

o sistema de Recuperação do Incidente, que é o processo pelo qual um fator 

contribuinte ou risco é identificado, entendido e avaliado, o que leva à possibilidade 

de se evitar outro incidente, pois é um processo dependente de resiliência. A 

resiliência, no contexto da segurança do paciente, é definida como o grau com que 

um sistema, continuamente, previne, detecta, atenua ou melhora seus riscos e 

incidentes; é um estado em constante mutação, em que não basta apenas voltar à 

situação anterior, mas deve-se ocupar uma situação mais aprimorada (WHO, 

2009a).  

Os progressos nesse domínio necessitam de políticas mais claras e objetivas, 

em que os profissionais de saúde são ativamente incentivados a reportar as falhas 

com a finalidade de aprendizado e aperfeiçoamento, o que contribui não apenas 

para a melhoria dos processos, mas para incentivar as mudanças organizacionais e 

influenciar o modo como as instituições se comportam diante de fatores 

inesperados, mantendo a estrutura e os processos organizacionais cada vez mais 
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reforçados para a obtenção de resultados com maior qualidade e segurança 

(YAMAMOTO, 1997; WHO, 2009; EL-JARDALI et. al., 2011). 

Entretanto, estudos apontam que não é uma tarefa fácil para quem trabalha 

em organizações de saúde compreender o conceito de segurança e a necessidade 

de comunicar o incidente e reforça que, para ser realmente eficaz, a temática 

segurança do paciente precisa ser incorporada na formação dos profissionais de 

saúde em todas as especialidades do cuidado (EL-JARDALI et. al., 2011). 

Para facilitar a mudança de comportamento, a gestão hospitalar deve avaliar 

e reformular o sistema de liderança e relatórios com foco para a segurança do 

paciente, além de fornecer aos profissionais de saúde um treinamento abrangente 

sobre os conceitos de segurança do paciente, ferramentas e implementações (EL-

JARDALI et. al., 2011). 

Dentro desse contexto, a educação continuada e o aprimoramento 

profissional se tornam ferramentas importantes para a assistência segura e eficiente 

(DEMING, 1990; BEZERRA, 2003; FREITAS; OGUISSO; MERIGHI, 2006; BRASIL, 

2010).  Se aplicada, sistematicamente, pode colaborar para o adequado 

desempenho dos profissionais, por meio da adoção de ações que devem ser 

trabalhadas com a equipe de saúde, pacientes e familiares. 

Pesquisa realizada nos EUA entre 1998 e 1999 verificou que para cada 10% 

de aumento no número de enfermeiros com melhor formação profissional, a taxa de 

mortalidade reduz em 5% e o risco de morte, 30 dias após intervenção cirúrgica, é 

19% menor nos hospitais com melhor qualificação de enfermeiros (AIKEN et. al., 

2003).  

Nessa perpectiva, destaca-se a relevância das pessoas no processo de 

redução dos incidentes, pois a segurança do paciente depende da comunicação 

fundada na confiança mútua, do fluxo de informações de boa qualidade, da 

percepção sobre a importância da segurança, da aprendizagem organizacional, do 

compromisso da gestão e liderança, além da abordagem não-punitiva para 

incidentes (AIKEN et. al., 2003; SANDERS; COOK, 2007; EL-JARDALI et. al., 2011). 

Ainda inclui a disposição dos membros da equipe para relatar os eventos, o número 

de eventos relatados e o estabelecimento de indicadores de segurança do paciente 
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determinado pelos membros das equipes de saúde de suas respectivas unidades 

(SORRA; NIEVA, 2004). 

Outros aspectos que requerem atenção são o levantamento dos fatores que 

afetam a comunicação de incidentes por profissionais da instituição de saúde, o 

papel do ambiente de trabalho na formação profissional e o estabelecimento de 

medidas que devem ser seguidas para melhorar a segurança (EL-JARDALI et. al., 

2011). 

O enfermeiro, como responsável pela coordenação e gerenciamento de 

grande parte do processo de assistência, assume papel indispensável na segurança 

do paciente, pois além de possuir o maior contingente de profissionais de saúde no 

mundo, ocupa uma posição privilegiada para diminuir a possibilidade de um erro 

atingir o paciente, para detectar precocemente as complicações, atuar rapidamente 

para minimizar tanto os incidentes quanto suas consequências e proporcionar 

segurança (BARBOSA; MELO, 2008; PEDREIRA, 2009; PEDREIRA; CHANES, 

2011). 

Tais ações devem ser fundamentadas em práticas inovadoras, destacar a 

necessidade de integração das atividades de todos os membros da equipe e aplicar 

os conhecimentos provenientes de pesquisas científicas atualizadas e de qualidade 

por profissionais competentes (PEDREIRA, 2009).  

Isso leva ao entendimento de que a administração de riscos permite uma 

avaliação geral dos resultados da assistência à saúde e que a segurança do 

paciente deve ser uma prioridade estratégica para as instituições de saúde e seus 

líderes. Deve haver um sistema de não punição para facilitar a identificação de 

ameaças à segurança do paciente, estimulando a notificação ou o registro do 

incidente ocorrido e a aprendizagem, a partir do levantamento desses incidentes. 

Além disso, deve haver um ambiente colaborativo, para que todos os integrantes da 

equipe de saúde possam compartilhar e trocar informações sobre a segurança do 

paciente (MIASSO et. al., 2006; SZEKENDI et. al., 2006; BEZERRA et. al., 2009; EL-

JARDALI et. al., 2011).  

Em consonância, é necessário o engajamento de gestores, gerentes e líderes 

para estimular a criação de uma cultura de segurança e incentivar o 

comprometimento e compromisso ético-legal dos profissionais de saúde e daqueles 
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que apoiam os processos de trabalho para identificar e resolver as causas 

subjacentes e sistêmicas relacionadas à ocorrência dos incidentes.  

 

 

3.3 Os incidentes e a assistência ao paciente em clínica cirúrgica  

 

Durante a fase operatória, o paciente necessita de uma assistência 

individualizada e sistematizada, uma vez que é considerada uma fase bastante 

crítica, conforme defendido por vários autores (JOUCLAS; SALZANO, 1991; SILVA; 

POTENZA, 1993; VALE et al, 1996). 

Embora a intervenção cirúrgica tenha a intenção de salvar vidas e esteja 

associada a ações com nível elevado de sistemas de segurança do paciente 

(LONGO et. al., 2005), estatísticas apontam a ocorrência de incidentes durante o 

processo de assistência podendo resultar em danos consideráveis para o paciente e 

instituição e, devido à onipresença da cirurgia, riscos não controlados têm 

implicações significativas para a saúde pública (WHO, 2009b).  

As consequências desses incidentes são diversas, como aumento do tempo 

de internação, interrupção no esquema terapêutico, piora grave do quadro clínico, 

debilidade permanente, incapacidade temporária, fratura, necessidade de novos 

procedimentos, parada cardiorespiratória e até o óbito (SILVA; PADILHA, 2000; 

CAMARGO; PADILHA, 2003; BAKER et. al., 2004; SANTOS; CEOLIN, 2009; 

DAVENPORT et. al., 2009; CARNEIRO et. al., 2011).  

Quanto às consequências institucionais, estudos apontam o custo adicional 

da proposta terapêutica, evidenciando um gasto significativo, apenas, pelo aumento 

do tempo de internação (NEALE; WOLOSHYNOWYCH; VINCENT, 2001; VINCENT; 

NEALE; WOLOSHYNOWYCH, 2001).  

O custo, em termos de tratamento adicional e de prolongamento da 

hospitalização decorrente de um incidente, é considerável. Na Grã-Betanha, o custo 

de eventos adversos evitáveis é de aproximadamente US$ 1,5 bilhão por ano, 

somente pela ocupação adicional de leito hospitalar. Custos mais amplos de tempo 
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de trabalho perdido, indenização por incapacidade, entre outros, são ainda maiores 

(KOHN et. al., 1999; VICENT et. al., 2001).  

No Reino Unido e na Irlanda do Norte, o prolongamento do tempo de 

permanência hospitalar, devido a uma intercorrência não esperada, custa cerca de 

dois bilhões de libras ao ano e o gasto do Sistema Nacional de Saúde com questões 

litigiosas associadas aos eventos adversos é de 400 milhões de libras ao ano. Nos 

EUA, os custos anuais provocados por esses eventos variam de 17 a 29 bilhões de 

dólares (THOMAS et. al., 1999). 

No Brasil, estudo sobre a magnitude dos custos de eventos adversos, em dois 

hospitais públicos de ensino do estado do Rio de Janeiro, durante o ano de 2003, 

aponta que o valor médio pago (R$ 3.195,42) pelo atendimento aos pacientes com 

evento adverso foi 200,5% maior do que o valor pago aos pacientes sem evento, 

enquanto o valor médio pago aos pacientes com evento adverso evitável 

(R$1.270,47) foi de 19,5% maior que o valor médio pago aos pacientes sem evento. 

Já o observado para os pacientes com evento não evitável (R$ 6.632,84) foi 523,8% 

maior que o valor médio dos pacientes sem evento. Os pacientes com eventos 

adversos apresentaram tempo médio de permanência no hospital de 28,3 dias 

superior ao observado nos pacientes sem evento. Extrapolados para o total de 

internações nos dois hospitais, os eventos adversos implicaram no gasto de R$ 

1.212.363,30 (PORTO et. al., 2010). 

Assim, os danos ao paciente decorrentes do cuidado à saúde têm expressivo 

impacto nos gastos hospitalares e evidenciam várias razões para supor que os 

resultados apresentados estejam subestimados, como subnotificação, medo de 

punição por parte dos profissionais e registros incompletos (BEZERRA et. al., 2009; 

PORTO et. al., 2010; CARNEIRO et. al., 2011; SOUZA et. al., 2011). 

Embora reconhecido o impacto desses eventos, na situação de saúde, ações 

isoladas e tímidas têm sido adotadas, contudo não se observa a criação de políticas 

nacionais específicas, tampouco apoio de institutos e fundações não 

governamentais que pesquisem e promovam recomendações sobre a ocorrência 

dos incidentes em saúde (PEDREIRA, 2009).  

 O projeto Hospitais Sentinela, criado em 2001, como ação na área de 

segurança do paciente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem a 
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finalidade de estimular a busca ativa e a notificação de eventos adversos e queixas 

técnicas, relacionados a produtos médico-hospitalares em uso nos serviços de 

saúde pelos profissionais responsáveis pelo cuidado (BRASIL, 2003). 

Numa perspectiva mais ampla, a OMS, por meio da Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, propôs alguns desafios entre os quais se destaca o 

“Segundo   desafio   global   para   a   segurança   do   paciente:   cirurgias   seguras   salvam  

vidas”  (WHO,  2007).  

O novo desafio global visa aumentar os padrões de qualidade almejados em 

serviços de saúde de qualquer lugar do mundo, contemplando a prevenção de 

infecções de sítio cirúrgico; a anestesia segura; equipes cirúrgicas seguras e a 

elaboração de indicadores da assistência cirúrgica (WHO, 2009b). 

Com o objetivo de melhorar a segurança do cuidado cirúrgico em todo o 

mundo, foi elaborado um instrumento do tipo checklist para a aplicação antes do 

procedimento cirúrgico por um coordenador previamente definido, a fim de reduzir 

mortalidade e complicações pós-operatórias (WHO, 2008; WHO, 2009; SALLES; 

CARRARA, 2009) 

Esse checklist contempla dez diretrizes para cirurgias seguras a saber: operar 

o paciente certo, no local certo; utilizar métodos conhecidos para evitar danos na 

administração de anestésicos, protegendo o paciente da dor; verificar se há risco de 

via aérea difícil; reconhecer se há risco de perdas sanguíneas; preparar-se para 

riscos de reações alérgicas; utilizar métodos conhecidos para minimizar o risco de 

infecção no sítio cirúrgico; checar se não houve esquecimento de instrumentos ou 

de compressas cirúrgicas dentro do paciente; identificar de forma segura os 

espécimes cirúrgicos; comunicar-se de forma eficaz durante a cirurgia; estabelecer 

vigilância constante no número de procedimentos cirúrgicos e analisar seus 

resultados nas instituições de saúde (WHO, 2008).  

No entanto, a aplicação de todas essas medidas, durante o procedimento 

cirúrgico, não garantirá a segurança do paciente se a assistência pré ou pós-

operatória não seguirem padrões mínimos de qualidade, durante a prestação de 

cuidados.  

Assim, entre os fatores que interferem na segurança da assistência 

destacam-se: estado deficiente da infraestrutura e equipamentos; suprimentos e 
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qualidade de medicamentos não confiáveis; falhas no gerenciamento das 

organizações e no controle de infecções; capacitação e treinamento de pessoal 

inadequados; fatores relacionados ao ambiente, organização e processos de 

trabalho como barulho, calor, agitação e estímulos visuais; fatores ligados aos 

estímulos fisiológicos como fadiga, sono, uso de drogas, álcool e sobrecarga de 

trabalho e estímulos psicológicos como tédio, frustração, ansiedade e estresse 

(WHO, 2009b; CARVALHO; CASSIANI, 2002).  

O rastreamento dos fatores relacionados aos incidentes é difícil, uma vez que 

estudos desenvolvidos recentemente apontam falhas nos registros, o que 

impossibilita uma investigação mais profunda sobre causas e consequências. Em 

contrapartida, o simples ato de registrar demonstra que os profissionais de saúde 

reconhecem e identificam o incidente, adotam medidas preventivas para possíveis 

correções, redução e/ou eliminação e, ainda, acompanham o desenvolvimento das 

ações realizadas para melhoria da prática em saúde (BEZERRA et. al., 2009; 

SOUZA et. al., 2011; CARNEIRO et. al., 2011).  

Deve haver, ainda, avaliação adequada do paciente, revisão completa de 

prontuários, adoção de uma cultura organizacional que apoie comunicação aberta 

entre membros da equipe, aprimoramento na escrita do profissional, eliminação do 

uso de abreviações e participação efetiva do paciente no procedimento a ser 

realizado (CARRARA; SALLES, 2009). 

 Nesse sentido, as responsabilidades do enfermeiro para a garantia de um 

procedimento cirúrgico seguro tornam-se mais complexas, uma vez que é 

necessário integrar competências técnicas, gerenciais, assistenciais e de pesquisa e 

devem ser efetivadas por meio de uma assistência perioperatória individualizada, 

continuada, fundamentada em conhecimento científico, experiência e pensamento 

crítico, da adequação da estrutura, tecnologia e equipamentos, além do treinamento 

e habilidade de uma equipe multiprofissional (WHO, 2009b; LACERDA, 2003). 

Com olhar crítico e investigativo sobre as falhas, mais do que apenas 

encontrar o culpado a ser punido, é necessário encontrar as lacunas e estabelecer 

medidas de prevenção da incidência e reincidência dos incidentes, visando ao 

cuidado adequado ao paciente e ao benefício do exercício profissional (PADILHA, 

2001).  
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Portanto, conhecer e entender sobre os incidentes ocorridos durante a 

assistência à saúde, seu gerenciamento, controle e fatores de risco, permitem à 

equipe multidisciplinar, a implantação de medidas preventivas e tratamento eficazes, 

oferecem subsídios para a elaboração de ações educativas, visando ao 

desenvolvimento dos profissionais de saúde com foco na segurança do paciente e 

fortalecem a necessidade de elaboração de políticas de segurança nas instituições 

de saúde, especialmente, junto aos pacientes em assistência pré e pós-operatórias, 

em que se observa alta ocorrência de incidentes durante a assistência à saúde. 

Diante do exposto, no cenário de avaliação de serviços, advém o interesse de 

investigar a ocorrência dos incidentes decorrentes da assistência em saúde pela 

equipe multiprofissional em uma Clínica Cirúrgica, a fim de oportunizar o 

desenvolvimento de estudos analíticos, fornecer representações quantitativas e 

qualitativas do cuidado, além de subsidiar o aprimoramento dos processos clínicos e 

de prevenção de erros subsequentes, visando à segurança do paciente, no período 

perioperatório, e à qualidade do serviço.  
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4.1 Tipo de estudo 
 

Estudo de corte-transversal, também conhecido como estudo transversal ou 

de prevalência.  

O estudo de corte-transversal constitui uma subcategoria dos estudos 

observacionais. Nesses estudos, o pesquisador não intervém, apenas, observa e 

registra as informações que lhe interessam para posterior análise (BASTOS; 

DUQUIA, 2007). São recomendados quando se deseja estimar a frequência com 

que um determinado evento de saúde se manifesta, em uma população específica, 

além dos fatores associados com o mesmo (OPAS, 1997; BASTOS; DUQUIA, 

2007).  

A escolha desse tipo de estudo se deve à maior rapidez, baixo custo e menor 

complexidade operacional, quando comparado a outros estudos, além de ser 

adequado para o levantamento de eventos frequentes em determinada população 

(OPAS, 1997).  

No presente estudo, a coleta de dados ocorreu num recorte único de tempo, 

coletando dados da exposição e do desfecho simultaneamente. Embora nesse tipo 

de estudo seja difícil separar causa e efeito, devido à investigação sobre as medidas 

de exposição e ocorrência do incidente (desfecho) ser feita simultaneamente 

(PEREIRA, 1995; BASTOS; DUQUIA, 2007), nesse estudo foi registrada a data de 

todas as variáveis de análise, a fim de se caracterizar melhor o incidente.  

 

 

4.2 Campo do estudo 
 

O campo do estudo foi a Clínica Cirúrgica de um hospital universitário d 

região Centro-Oeste.  

O hospital é uma instituição hospitalar pública federal, campo de ensino, 

pesquisa e extensão dos cursos da área de saúde da universidade. Tem capacidade 

para 309 leitos e é considerado o centro de referência da Região Centro-Oeste para 

o atendimento de média e alta complexidade de pacientes do Sistema Único de 
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Saúde. Desde o ano de 2002 integra a Rede de Hospitais Sentinela do projeto 

criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2001.   

A Rede foi implantada a princípio, nos hospitais universitários do País, com o 

fim de diagnosticar, por meio de notificação, eventos adversos e queixas técnicas 

relacionados a produtos de saúde, medicamentos, saneantes e equipamentos 

médico-hospitalares em uso nacionalmente, buscar a ampliação e sistematização da 

vigilância de produtos utilizados em serviços de saúde e, assim, garantir melhores 

produtos no mercado e mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais 

de saúde (BRASIL, 2003).  

O Setor de Gerenciamento de Risco do hospital, instituído desde o ano de 

2002, é coordenado por um farmacêutico e o Núcleo do Serviço Sentinela é 

composto por seis profissionais – dois biomédicos responsáveis pela hemovigilância, 

um farmacêutico e uma médica infectologista responsáveis pela farmacovigilância, 

uma enfermeira do controle de qualidade e um engenheiro clínico responsáveis pela 

tecnovigilância. Existe articulação entre esse setor e as demais unidades de apoio 

do hospital, incluindo clínicas, farmácia, banco de sangue e laboratório.  

A notificação dos incidentes não é compulsória e, quando ocorre, as 

informações são precárias e o diagnóstico se refere, principalmente, aos incidentes 

relacionados à farmacovigilância.  

A Clínica Cirúrgica do campo em estudo, possui 73 leitos distribuídos 

conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição dos leitos da Clínica 
Cirúrgica de um hospital universitário, segundo 
especialidade médica e sexo. Goiânia. 2010. 

Especialidade Número de Leitos 
Feminino Masculino 

Ginecologia 12 0 
Otorrinolaringologia 4 3 
Bucomaxilofacial 1 1 
Urologia 3 5 
Cirurgia Vascular 3 4 
Oftalmologia 1 1 
Cirurgia Geral 8 8 
Neurocirurgia 1 1 
Proctologia 6 5 
Cirurgia Cardíaca 1 1 
Cirurgia Torácica 1 1 
Unid. Isolamento 1 1 
Subtotal 42 31 
TOTAL 73 
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Além das 11 especialidades descritas no Quadro 1, a Clínica ainda atende 

pacientes das especialidades de Mastologia e Reprodução Humana que, quando 

necessário, ocupam leitos disponibilizados pelas equipes de outras especialidades. 

A equipe multiprofissional da unidade é composta por médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos, 

assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e ainda, docentes e discentes de 

diversos cursos da área da saúde.  

A equipe de enfermagem é composta por oito enfermeiros efetivos, dois 

enfermeiros voluntários, 38 técnicos de enfermagem e seis auxiliares de 

enfermagem. Os profissionais trabalham em um sistema de rodízio diário com escala 

de seis e dozes horas, o que interfere na dinâmica e a organização da unidade, 

assim como o vínculo com o paciente. 

Diariamente, nos turnos diurnos e noturnos, estão presentes na Clínica 

Cirúrgica os profissionais efetivos, acadêmicos das áreas de saúde acompanhados 

dos respectivos docentes e bolsistas do ensino profissionalizante. Os serviços de 

nutrição, odontologia, farmácia, serviço social, fisioterapia, fonoaudiologia e 

psicologia apoiam a assistência, quando necessário e/ou solicitado.  

 

 

4.3 Fonte de dados 
 

Os dados foram obtidos a partir da análise dos prontuários de pacientes com 

data de internação hospitalar do dia 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2010, 

totalizando 2.610 internações. 

Os prontuários são fontes de dados secundários úteis para estudos de corte-

transversal e devem ser utilizados, sempre que possível, como primeira aproximação 

de uma questão de pesquisa. Entre as vantagens da utilização dos prontuários, 

como fontes de dados, estão baixo custo, facilidade de acesso e disponibilidade de 

informações por um longo período de tempo (OPAS, 1997).  

Embora seja uma excelente fonte de dados, uma ferramenta de 

gerenciamento, monitoramento e detecção de erros relacionados à assistência em 
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saúde (MESQUITA; DESLANDES, 2010), é possível que ocorram subnotificação dos 

incidentes.  

Para a interpretação de dados secundários, deve-se levar em conta a 

qualidade das informações, mudanças ao longo do tempo, ações administrativas 

como alteração de notificação voluntária para transitória e alteração das 

intervenções e/ou formulários implantados (OPAS, 1997).  

Vale ressaltar que, durante o ano de 2010, tanto o hospital quanto à Clínica 

Cirúrgica não passaram por alteração de gestão ou outras mudanças que poderiam 

influenciar na forma como os registros foram feitos pela equipe de saúde durante o 

período estudado, o que, certamente, diminui potenciais riscos para viés.  

 

 

4.4 Critérios de inclusão 
 

Considerou-se um incidente aquele registrado nas folhas de prescrição e/ou 

evolução clínica do paciente e identificados, conforme definição estabelecida no guia 

de investigação construído para essa finalidade, em consonância com os padrões 

instituídos globalmente e de domínio público, descritos na Classificação 

Internacional para a Segurança do Paciente (WHO, 2009a). Não se constituíram 

fontes de investigação os laudos de exames diagnósticos ou laboratoriais.  

O incidente foi definido como circunstância ou evento que pode resultar em 

dano desnecessário ao paciente, podendo ser classificado em: (i) circunstância 

notificável - situação com potencial significativo para ocorrência de dano; (ii) quase-

erro - incidente que não atinge o paciente; (iii) incidente sem dano – ocorre o 

incidente, mas nenhum dano é detectado e (iv) evento adverso - incidente que 

resulta em dano ao paciente (WHO, 2009a). 

Os danos implicam na deterioração da estrutura ou função do corpo e / ou em 

quaisquer efeitos prejudiciais resultantes, incluindo a doença, lesão, sofrimento, 

incapacidade e morte (WHO, 2009a).  

Os danos decorrentes dos eventos adversos, por sua vez, foram classificados 

conforme a gravidade: (i) leve – quando observados sintomas leves, perda de 
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função ou danos mínimos ou moderados, mas com duração rápida e necessitou, 

apenas, de intervenções mínimas como observação extra, investigação, revisão de 

tratamento); (ii) moderado - paciente sintomático, com necessidade de intervenção 

como procedimento terapêutico adicional, tratamento adicional e necessitou de 

aumento do tempo de internação ou perda de função permanente e/ou de longo 

prazo; (iii) grave - paciente sintomático que necessitou intervenção para suporte de 

vida ou intervenção clínica/cirúrgica de grande porte, causando diminuição da 

expectativa de vida, com grande dano ou perda de função permanente e/ou de longo 

prazo; (iv) óbito – quando em curto prazo o evento causou ou acelerou a morte 

(WHO, 2009a).  

Para descrever os tipos de incidentes foram consideradas as seguintes 

categorias (WHO, 2009a):  

 

1. Administração clínica – Processos envolvidos: entrega, agendamento, lista de 

espera, encaminhamento/consulta, admissão, alta, transferência, identificação, 

alocação de tarefas, resposta à emergência.  

Problemas: não realizado quando indicado, incompleto/inadequado, não 

disponível, paciente errado, processo errado.  

2. Processo clínico/procedimentos – Processos envolvidos: prevenção/ checkup, 

diagnóstico/ avaliação, procedimento/ tratamento/ intervenção, assistência/ 

cuidados gerais, testes/ investigação, resultados/ amostras, isolamento/ 

contenção.  

Problemas: não realizado quando indicado, incompleto/inadequado, não 

disponível, paciente errado, processo/ tratamento/ procedimento errado, lado 

errado. 

3. Documentação – Documentos envolvidos: solicitações/ requisições, fichas de 

prontuário/ registro médico/ avaliação/ consulta, check-lists, fichas/ certificados, 

instruções/ informações/ procedimentos/ políticas/guidelines, etiquetas/ pulseiras 

de identificação, registro de comunicação, laudos/ resultados.  
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Problemas: documento ausente/ não disponível, demora em acessar documento, 

documento para paciente errado/ documento errado, informação do documento 

incompleta/ ilegível /ambígua / imprecisa. 

4. Infecção hospitalar – Sítio da infecção: corrente sanguínea, sítio cirúrgico, 

abscesso, pneumonia, acesso central, prótese, sonda vesical, partes moles.  

5. Medicação/fluidos endovenosos – Processos envolvidos: prescrição, 

preparação/dispensação, apresentação, entrega, administração, fornecimento/ 

pedido, armazenamento, monitoramento.  

Problemas: paciente errado, medicação errada, frequência errada, 

apresentação/formulação errada, via errada, dose errada, contraindicação, 

armazenamento errado, dose omitida, medicação vencida, reação adversa.  

6. Hemoderivados – Processos envolvidos: prescrição, preparação/dispensação, 

apresentação, entrega, administração, fornecimento/ pedido, armazenamento, 

monitoramento.  

Problemas: paciente errado, produto errado, frequência errada, dose errada, 

etiqueta/ instruções erradas, contraindicação, armazenamento errado, dose 

omitida, produto vencido, reação adversa.  

7. Nutrição – Processos envolvidos: prescrição/requisição, preparação/produção, 

fornecimento/pedido, apresentação, dispensação, administração, 

armazenamento.  

Problemas: paciente errado, dieta errada, quantidade errada, freqüência errada, 

consistência errada, armazenamento errado.  

8. Gases/oxigênio – Processos envolvidos: identificação do cilindro/código de 

cores, prescrição, administração, entrega, fornecimento/pedido, armazenamento. 

Problemas: paciente errado, gás errado, concentração/fluxo/taxa errada, modo 

de fornecimento errado, contraindicação, armazenamento errado, falência na 

administração, contaminação.  

9. Equipamento médico – Problemas: apresentação inadequada, falta de 

disponibilidade, inapropriado para a tarefa, não limpo/ não estéril, mau 

funcionamento / não funcionamento, perda de conexões / perda de partes, erro 

no uso.  
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10. Comportamento – Profissionais e pacientes: não cooperativo, imprudente/ rude/ 

hostil/ inapropriado, não gerencia risco, problemas com uso/abuso de 

substâncias, perturbação, discriminação, vadiagem, suicídio, agressão verbal, 

agressão física, agressão sexual, quebra de objetos, perigo de morte.  

11. Acidentes com o paciente – trauma contuso (contusão com objetos, pessoas, 

esfolamento), trauma perfurante/penetrante (cortes, perfurações), traumas 

mecânicos (explosão, contato com máquinas), trauma térmico (calor, frio), 

ameaça à respiração (obstrução de via aérea, confinamento, afogamento), 

exposição química (envenenamento, corrosão), outros mecanismos de dano 

(eletricidade, radiação, vibração, som, pressão, gravidade), exposição a forças 

da natureza (desastres naturais),  quedas por tropeção, escorregão, síncope, 

perda de equilíbrio (berço, cama, cadeira, maca, banheiro, equipamento 

terapêutico, escada/degrau, carregado/sustentado por outro indivíduo).  

12. Estrutura – Estrutura envolvida: descrição da estrutura. Problema: estrutura não 

existente/inadequada, gasta/defeituosa/danificada. 

13. Gerenciamento de recursos/organizacional – Problemas: adequação da 

carga de trabalho, adequação/ disponibilidade de serviços/leitos, adequação/ 

disponibilidade de recursos humanos, organização de pessoas/ equipes, 

adequação/ disponibilidade de protocolos/ políticas/ procedimentos/ guidelines. 

 

 

4.5 Variáveis do estudo 
 

A variável de desfecho foi o incidente. As variáveis de exposição foram as 

relacionadas ao paciente (idade, sexo, presença de comorbidades, tempo de 

internação) e à internação (data da admissão e alta hospitalar, tipo de admissão – 

eletiva/urgência –, especialidade médica, realização de cirurgia, tipo de cirurgia – 

eletiva/urgência –, quantidade de medicamentos prescritos/dia, uso de sondas, 

drenos, cateteres e outros dispositivos, realização de profilaxia antibiótica, infusão 

de hemoderivados). 
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Para a descrição dos incidentes foram obtidos dados sobre tipo, 

circunstâncias em que ocorreram, condutas profissionais/institucionais e 

consequências para o paciente/ profissional/ instituição.  

Utilizou-se, ainda, definições operacionais para a busca dos possíveis 

incidentes de segurança do paciente: 

 

1. Queda - ato ou efeito de cair. Mudança súbita e inesperada da posição 

corporal em que o mecanismo estático de fixação do corpo falha e a resposta 

voluntária ou reflexiva para corrigir esse desequilíbrio são inadequadas, 

levando o paciente ao chão. Variações: queda da própria altura; queda do leito; 

queda da cadeira; queda da maca (SEHESTED; SEVERIN-NIELSEN, 1977; 

FERREIRA, 2001; WHO, 2009a).  

2. Úlcera por pressão – ferida causada pela pressão direta, forças de 

cisalhamento e/ou fricção (SANTOS; CALIRI, 2007) em paciente acamado ou 

com mobilidade física prejudicada.  

3. Exposição a agentes térmicos ou químicos – queimadura, lesão de pele 

causada por agentes térmicos (frio ou calor); lesão de pele causada por 

agentes químicos como produtos corrosivos, medicamentos, etc (WHO, 

2009a).  

4. Processos alérgicos a produtos médico-hospitalares (exceto 

medicamentos) – reação de hipersensibilidade a determinada substância ou 

agente físico (FERREIRA, 2001), podendo ser evidenciada por irritação, prurido 

e outros.  

5. Erros de medicação – evento ocorrido nas fases de preparo e 

administração de medicamento. Variações: reação alérgica à medicamento; 

erro de dose; administração de medicamento errado; medicamento 

administrado em paciente errado; medicamento administrado em hora errada; 

medicamento prescrito errado (o medicamento errado foi prescrito); 

administração de medicamento em via errada (medicamento certo em via 

errada); omissão de dose (dose prescrita não foi administrada); interação 

medicamentosa (interação entre dois ou mais medicamentos que não podem 

ser administrados juntos em um mesmo paciente devido a reações sistêmicas); 
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suspensão do medicamento por falta (medicamento foi prescrito, mas 

suspenso por falta do mesmo na instituição); checagem inadequada de 

medicamentos (medicamento não foi administrado, mas foi checado como se 

tivesse; medicamento não checado, mas administrado; medicamento não 

administrado por falta e não checado/bolado; medicamento prescrito, mas não 

checado); administração de medicamento vencido (medicamento vencido foi 

administrado no paciente); falta do medicamento (WHO, 2009a).  

6. Retirada não programada de sonda, cateter ou dreno – retirada não 

esperada da sonda/ cateter/ dreno pelo paciente ou profissional de saúde, 

podendo ser acidental ou por outras complicações (desobstrução sem sucesso; 

rachadura; etc) que impliquem na sua retirada seguida de nova inserção 

(GONÇALVES, 2011).  

7. Obstrução de sonda, dreno, cateter ou outros dispositivos – resistência 

provocada pelo acúmulo de substâncias intracorpóreos que impedem a 

passagem de líquidos que devem ser infundidos ou drenados. 

8. Fixação inadequada de sonda, dreno ou cateter – quando a fixação do 

dispositivo não é feita corretamente e pode levar à retirada ou prejudicar a 

integridade da pele. 

9. Deiscência cirúrgica – abertura da ferida operatória decorrente de 

assistência inadequada como infecções relacionadas ao cuidado inadequado. 

10. Dor aguda em pós-operatório – dor referida após a realização de 

procedimentos cirúrgicos, que não foi resolvida.  

11. Infecção hospitalar - infecção adquirida após a admissão do paciente em 

instituição hospitalar cuja manifestação ocorre durante a internação ou após a 

alta, podendo ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

Pode acontecer até 30 dias após o procedimento, ou, em casos de implantes 

de próteses, em até 1 ano (GARNER et. al., 1998; MANGRAM et. al., 1999).  

12. Falhas técnicas ou de manuseio de equipamentos/materiais – falhas de 

manutenção e/ou durante operação de equipamento necessário para 

continuidade do tratamento do paciente; equipamento não funcionou (por falta 

de manutenção) ou profissional não soube operar (por desconhecimento), 

ficando o paciente sem o devido cuidado. 
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13. Falhas durante técnicas/procedimentos – falha profissional durante a 

realização de qualquer técnica ou procedimento (exemplos: tentiva de punção 

sem sucesso; inserção de dispositivos tubulares em locais impróprios/não 

esperados; etc) que podem ser decorrentes, principalmente, da falta de 

habilidade.  

14. Hemoderivado – infusão de hemoderivados com incompatibilidade 

sanguínea, reações inesperadas à infusão do hemoderivado e, ainda, a falta de 

hemoderivado na instituição de saúde.  

15. Sepse - resposta inflamatória sistêmica à infecção em que a principal 

consequência é o comprometimento de muitos órgãos e o quadro de choque, 

acompanhada de alta mortalidade.  

16. Omissão de cuidado – não realização de qualquer procedimento 

necessário ao acompanhamento e/ou recuperação da saúde pelo profissional 

responsável. Exemplos: não verificação de sinais vitais, falta de orientações 

pré/pós-operatórias, profissional não realizou banho no leito, não foi feito 

curativo, etc.  

17. Sinais vitais incompletos – não verificação dos sinais vitais (frequência 

cardíaca e respiratória, temperatura e pressão arterial), conforme prescrito ou 

rotina do serviço. 

18. Suspensão de cirurgia – cancelamento da cirurgia por causas 

multifatoriais, tais como ausência de profissionais, paciente descompensado, 

falta de exames, entre outros.  

19. Evasão – fuga ou saída do paciente da unidade de internação, sem 

autorização da equipe de saúde ou por desistência do tratamento proposto. 

20. Não checagem de cuidados prescritos – cuidados prescritos e 

aprazados sem checagem, dificultando a tomada de decisões da equipe por 

não estar esclarecida, se o cuidado foi ou não realizado. 

21. Falta de materiais médico-hospitalares – ausência de qualquer material 

necessário para a continuidade do tratamento do paciente e/ou avaliação 

clínica. 

Método | 



63 

 

Ressalta-se que qualquer tipo de incidente somente foi considerado quando 

houve registro do fato. 

 

 

4.6 Amostra 
 

O tamanho da amostra calculado foi de 686 internações, considerando 

precisão de 2,5%, efeito de desenho de 1,5 e intervalo de confiança de 95%.  

Para o cálculo amostral, utilizou-se uma prevalência de 10% de eventos 

adversos estimada pela OMS (2007), ressaltando que não existem estudos 

representativos que estimam a prevalência de incidentes sem dano, quase-erro e 

circunstância notificável.  

Em função das possíveis perdas, por falhas de seleção e de dificuldades 

operacionais relacionadas à captação dos dados, calculou-se acréscimo de 9% ao 

tamanho da amostra inicialmente estimada, totalizando 750 internações.  

Utilizou-se amostragem probabilística, sistemática, com o seguinte 

procedimento: o número referente a cada prontuário, em ordem da data de 

internação, foi inserido em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel versão 2007, 

que compôs uma lista enumerada de 1 a 2.610. Posteriormente, foram sorteados 

três números de 1 a 10 (1, 5 e 8) para eleger, sistematicamente, os casos para o 

estudo e um número, também, de 1 a 10 (1) para indicar a primeira internação, a 

partir da qual se fez toda a contagem. Assim, as internações selecionadas para a 

presente pesquisa foram 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 28 e assim, sucessivamente, até 

completar as 750 internações calculadas na amostra.  

 

 

4.7 Coleta dos dados 
 

Para a coleta de dados, foi construído um formulário estruturado pelos 

próprios pesquisadores e submetido à avaliação de experts, docentes da área de 

administração e que desenvolvem pesquisa sobre a temática. A partir do parecer, 
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foram feitas reformulações e, em seguida, realizado um teste piloto com 45 

prontuários, a fim de sanar possíveis problemas logísticos e de execução. Os dados 

obtidos durante o teste piloto não foram utilizados.  

O formulário final, utilizado para a coleta de dados, foi composto de questões 

objetivas sobre as características da internação e um quadro contendo espaço 

reservado para anotação de informações sobre os incidentes (APÊNDICE 1).  

Para o direcionamento da coleta dos dados, foi construído um guia de 

orientação com as definições operacionais dos possíveis incidentes decorrentes da 

assistência à saúde, descrita no item variável do estudo. 

O período de coleta de dados foi de janeiro a maio do ano de 2011 no Serviço 

de Arquivo Médico e Informação em Saúde (SAMIS) do HC/UFG, pela própria 

pesquisadora e por uma auxiliar de pesquisa, acadêmica do 5º período do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal 

de Goiás, integrante do Grupo de Estudos em Gestão e Recursos Humanos em 

Saúde e Enfermagem e do Núcleo de Estudos de Enfermagem em Gestão de 

Instituições e Segurança do Paciente que recebeu treinamento prévio para a 

utilização do instrumento de coleta e manuseio do prontuário.  

As informações dos prontuários foram transcritas no instrumento de pesquisa 

para posterior análise, sendo investigadas as folhas de evolução do paciente, folha 

de prescrição, folha de histórico/antecedentes pessoais e ficha de admissão.  

 

 

4.8 Análise dos dados 
 

A categorização dos tipos de incidentes foi realizada, somente, após a 

finalização da etapa de coleta de dados, seguindo a definição da WHO (2009a). Os 

incidentes foram julgados por dois pesquisadores e, nos casos divergentes, 

analisados por um terceiro pesquisador. Ressalta-se que 16 registros foram 

excluídos por não se tratarem de um tipo de incidente. 

Em seguida, os dados foram inseridos, com dupla conferência, em banco de 

dados construído no programa SPSS (Statistical Package For The Social Science 

versão 15.0 para Windows).  
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Calculou-se a prevalência e respectivos intervalos de 95% de confiança dos 

eventos adversos, incidentes sem dano, circunstâncias notificáveis e quase-erros. 

Para cada tipo de incidente, utilizou-se o número de pacientes com pelo menos um 

registro desse incidente como numerador e o número total de internações em estudo 

como denominador, aplicando-se essa fórmula para todos os tipos de incidentes. 

Foi realizada análise descritiva dos dados e, para identificar os fatores 

associados ao incidente em análise univariada, utilizou-se qui-quadrado e, quando 

necessário, teste de Fisher, com o OR (odds ratio) como medida de associação. 

Realizou-se análise multivariada de regressão logística com as variáveis sexo, idade 

e as que obtiveram p<0,10 em análise univariada. Foram calculados intervalos de 

95% de confiança e consideradas, estatisticamente, significantes as associações 

que obtiveram valor de p<0,05.  

 

 

4.9 Aspectos éticos 
 

Essa pesquisa está vinculada ao Projeto intitulado “Análise  das  Ocorrências  

de Eventos Adversos em um Hospital da Rede Sentinela  na  Região  Centro  Oeste”.  

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica, Humana e Animal do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás sob protocolo 064/2008 (ANEXO 1).  

Foi garantido o sigilo da identificação dos pacientes e todos os aspectos 

éticos dessa pesquisa seguem a Resolução Nº 196/96 (BRASIL, 1996).  
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A análise dos resultados dos incidentes ocorridos na Clínica Cirúrgica do 

hospital universitário da região Centro-Oeste, durante o ano de 2010, possibilitou o 

conhecimento da complexidade e abrangência dos seus diversos tipos, assim como 

a sua relação com o sistema organizacional, com as pessoas que prestaram cuidado 

aos pacientes internados em atendimento pré e pós-operatórios e com os aspectos 

da internação.  

Para melhor compreensão optamos pela organização dos resultados em três 

partes: caracterização das internações da Clínica Cirúrgica; tipos de incidentes 

ocorridos na Clínica Cirúrgica e prevalência e fatores associados à ocorrência dos 

incidentes.  

  

 

5.1. Caracterização das internações da Clínica Cirúrgica  
 

Foram analisadas 750 internações o que corresponde a 28,7% do total de 

internações realizadas na Clínica Cirúrgica do HC/UFG, durante o ano de 2010. A 

caracterização dos pacientes internados está apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Caracterização dos pacientes internados na Clínica 
Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 
VARIÁVEL N  % 
SEXO     
   Masculino 301 40,1 
   Feminino 449 59,9 
    
IDADE   
   0 a 34 anos 188 25,1 
   35 a 45 anos 163 21,7 
   46 a 60 anos 197 26,3 
   60 anos ou mais 202 26,9 
   
COMORBIDADE     
   Sim 312 41,6 
   Não 416 55,5 
   Falta de informações 22 2,9 
      
ESTOMA UROLÓGICO/GASTRINTESTINAL   
   Sim 27 3,6 
   Não 723 96,4 
   
TIPO DE ADMISSÃO     
   Urgência 134 17,9 
   Eletiva 616 82,1 
   
ESPECIALIDADE MÉDICA   
   Cirurgia geral 138 18,4 
   Urologia 101 13,5 
   Otorrinolaringologia 100 13,3 
   Ginecologia 97 12,9 
   Proctologia 83 11,1 
   Cirurgia vascular 77 10,3 
   Mastologia 55 7,3 
   Bucomaxilofacial 28 3,7 
   Cirurgia cardíaca 25 3,4 
   Neurologia 20 2,7 
   Outros * 26 3,5 
      
TEMPO DE INTERNAÇÃO   
   1-4 dias 501 66,8 
   5-8 dias 124 16,5 
   9-97 dias 125 16,6 
TOTAL 750 100 

*Reprodução humana, Ortopedia, Cirurgia torácica, Oftalmologia, 
Plástica, Pneumonologia. 

 

Quanto ao sexo, 449 (59,9%) pacientes eram feminino e 301 (40,1%) eram 

masculino. A idade variou de 2 a 96 anos, média de 46,9 anos e faixa predominante 

acima de 46 anos para 53,2% das internações.  

Quanto à presença de comorbidades, 312 (41,6%) pacientes apresentavam 

outra patologia além da doença fim de internação. Destaca-se que, durante a busca 

dos dados, foram constatadas 22 (2,9%) internações com ausência de 

anotações/informações no prontuário, quanto à presença de comorbidades. 
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Outra característica constatada foi a presença de estoma urológico/ 

gastrintestinal em 27 (3,6%) internações.  

Quanto à admissão, 616 (82,1%) foi do tipo eletiva, o que pode ser justificado 

pelo fato de o hospital não se constituir uma unidade de referência para urgência e 

emergência, sendo as internações programadas conforme a especialidade. Dentre 

as internações, as especialidades com maior número de atendimento foram cirurgia 

geral com 138 (18,4%) internações, urologia com 101 (13,5%), otorrinolaringologia 

com 100 (13,5%) e ginecologia com 97 (12,9%). 

O tempo de internação variou de um a 97 dias, com predominância de um a 

oito dias para 625 (83,3%) internações.  

Durante a internação, os tipos de procedimentos realizados pelos pacientes e 

a utilização de dispositivos que auxiliaram a assistência à saúde e mantiveram a 

continuidade do cuidado foram diversos. O número de internações durante as quais 

os pacientes foram submetidos a cada tipo de procedimento e/ou utilização de 

dispositivos está apresentado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Tipos de procedimentos e dispositivos utilizados 
pelos pacientes, durante internação na Clínica Cirúrgica de 
um hospital universitário. Goiânia, 2010. 
VARIÁVEL SIM  

n (%)  
NÃO  
n (%) 

Procedimentos   
Prescrição de medicamentos 735 (98,0) 15 (2,0) 
Intervenção cirúrgica  644 (85,9) 106 (14,1) 
Profilaxia antibiótica  473 (63,1) 277 (36,9) 
Infusão de hemoderivado 62 (8,3) 688 (91,7) 
   
Dispositivos   
Sonda 235 (31,3) 515 (68,7) 
Cateter 680 (90,7)  70 (9,3) 
Dreno 107 (14,3)  643 (85,7) 
Traqueostomia ou tubo orotraqueal 12 (1,6)  738 (98,4) 

 

 

Dentre as 750 internações, a prescrição de medicamento ocorreu em 735 

(98%), variando de um a 14 medicamentos/ paciente/ dia e mediana igual a dois.  

Quanto à intervenção cirúrgica, 644 (85,9%) internações foram submetidas a, 

pelo menos, um tipo de cirurgia, o que era esperado pela característica da clínica 

pesquisada.  
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A profilaxia antibiótica foi realizada em 473 (63,1%) internações como medida 

preventiva de infecção decorrente do ato cirúrgico.  

A infusão de hemoderivado ocorreu em 62 (8,3%) internações e é uma 

conduta adotada, durante a internação, para a reposição de fluidos corpóreos devido 

a perdas, durante o procedimento cirúrgico ou pela condição clínica do paciente. 

Quanto ao uso de dispositivos tubulares, 680 (90,7%) internações foram 

submetidas à implantação de cateter, 235 (31,3%), ao uso de sondas e 107 (14,3%), 

ao uso de drenos.  

Outro dispositivo utilizado foi o tubo orotraqueal/traqueostomia em 12 (1,6%) 

internações. O quantitativo de dispositivo utilizado e tipos de procedimentos 

realizados, durante as internações, são consideráveis, o que implica em aumento de 

intervenções e exige maior atenção do profissional com o paciente. 

Um total de 680 intervenções cirúrgicas foi realizado no período pesquisado e, 

considerando que esse procedimento esteve presente em 644 internações, 

obtiveram média de 1,1 cirurgias por internação.  

As características das intervenções cirúrgicas realizadas, durante as 

internações, estão apresentadas na Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Características das intervenções cirúrgicas realizadas nos pacientes, 
durante internações na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010.  

VARIÁVEL N % 

CLASSIFICAÇÃO CIRÚRGICA QUANTO À GRAVIDADE     
   Eletiva 630 92,6 
   Urgência 38 5,6 
   Emergência 12 1,8 
      
CLASSIFICAÇÃO CIRÚRGICA QUANTO AO POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO     
   Limpa 332 48,9 
   Potencialmente contaminada 258 37,9 
   Contaminada 79 11,6 
   Infectada 11 1,6 
TOTAL 680 100 

* Número de pacientes que não realizaram cirurgias. 

 

Das 680 intervenções cirúrgicas realizadas em 2010, 630 (92,6%) foram 

eletivas, o que reforça a característica da instituição como hospital universitário. 

Quanto ao potencial de contaminação, 332 (48,9%) foram classificadas como 

limpas, seguido de 258 (37,9%) classificadas como potencialmente contaminada.  
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Os tipos de avaliações clínicas realizadas pela equipe de saúde e 

identificadas nos prontuários, durante as internações, estão descritos na Tabela 4.  

 
Tabela 4 – Ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde nos pacientes internados, na 
Clínica Cirúrgica de um hospital universitário, segundo a categoria profissional. Goiânia.  
2010. 

CATEGORIA PROFISSIONAL SIM  NÃO 
n (%) n (%) 

Evolução diária do paciente pelo médico ou enfermeiro  530 (70,7) 220 (29,3) 

Evolução diária de curativos da ferida operatória* 184 (24,5) 460 (61,3) 

Avaliação pela Medicina 673 (89,7) 77 (10,3) 

Avaliação pelo Serviço social 146 (19,5) 604 (80,5) 

Avaliação pelo Enfermeiro 144 (19,2)  606 (80,8) 

Avaliação pela Psicologia 117 (15,6) 633 (84,4) 

Avaliação pelo Nutricionista  106 (14,1) 644 (85,9) 

Avaliação pela Fisioterapia 40 (5,3) 710  (94,7) 

Avaliação pela Odontologia 28 (3,7) 722 (96,3) 

Avaliação pela Fonoaudiologia 10 (1,3) 740 (98,7) 

Anotações do Auxiliar/Técnico de Enfermagem 750 (100) 0 (0) 

*Número e porcentagem referente a 644 pacientes que se submeteram à intervenção cirúrgica. 
 

Dentre as 750 internações, em 530 (70,7%) foi constatado o registro diário na 

folha de evolução de, pelo menos, uma avaliação clínica realizada por profissional 

de nível superior. Não foi encontrada evolução diária do quadro clínico do paciente 

em 220 (29,3%) internações. Dentre as 644 (85,9%) internações submetidas à 

intervenção cirúrgica, verificou-se que em 184 (24,5%) não houve o registro diário da 

evolução da ferida operatória.  

A categoria profissional com maior participação na evolução clínica do 

paciente foi a medicina, sendo identificadas 673 (89,7%) internações com, pelo 

menos, um registro de avaliação, durante o período de internação. Os demais 

profissionais tiveram participação mínima, sendo a avaliação do enfermeiro 

registrada em 144 (19,2%) internações.  

Dentre as 606 (80,8%) internações que não continham registros de avaliação 

do paciente pelo enfermeiro, 407 (67,2%) evidenciaram anotações que se limitaram 

à data da admissão do paciente na Clínica Cirúrgica e a especialidade médica para 

tratamento, oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas para avaliação clínica 

do paciente pelo enfermeiro responsável pela admissão, assim como para o registro 

dessa avaliação no prontuário. 
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Quanto aos auxiliares e técnicos de enfermagem, foram identificados registros 

em todas as internações, contudo, se restringiam a informações gerais e comuns a 

todos os pacientes.  

 

 

5.2. Tipos de incidentes ocorridos na Clínica Cirúrgica  
   

A partir da análise das 750 internações, constatou-se a ocorrência de 6.981 

registros de incidentes relacionados à segurança do paciente, os quais foram 

distribuídos em circunstância notificável, incidente sem dano, quase-erro e eventos 

adversos, conforme suas características e natureza (WHO, 2009).  

 

  

5.2.1 Circunstância notificável  
 

Dentre as 750 internações analisadas, 635 (84,7%) foram expostas a, pelo 

menos, um tipo de circunstância notificável que resultaram na ocorrência de 

incidente sem dano ou evento adverso. Foram identificadas 1.291 circunstâncias 

notificáveis, correspondendo à média de duas ocorrências por internação.  

A tabela 5 apresenta os tipos de circunstâncias notificáveis registrados, nos 

prontuários dos pacientes, durante internação na Clínica Cirúrgica.  
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Tabela 5 – Circunstâncias notificáveis ocorridas na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário, segundo o tipo. 
Goiânia. 2010. 

CIRCUNSTÂNCIA NOTIFICÁVEL 
Registros Internações 

expostas 
Nº por 

internação Média Desvio 
padrão n % n % Mín Máx 

Procedimento/processo clínico         
Checagem de medicamentos não realizada 689 53,4 215 33,9 1 24 3,21 3,322 
Checagem de prescrições (cuidado) não realizada 206 16,0 65 10,2 1 18 3,03 3,485 
         
Medicações/fluidos endovenosos         
Falta de medicamentos 203 15,7 70 11,0 1 13 2,51 2,419 
Medicamento não dispensado pela farmácia 16 1,2 15 2,4 1 2 1,07 0,258 
         
Equipamento médico         
Falta de termômetro 85 6,6 57 9,0 1 5 1,39 0,862 
Falta de máscara/kit para nebulização 56 4,3 22 3,5 1 6 2,33 1,239 
Falta de esfigmomanômetro 2 0,15 2 0,3 1 1 1,00 0,000 
Falta de fita métrica 1 0,1 1 0,2 1 1 1,00 - 
Manutenção inadequada de equipamentos 1 0,1 1 0,2 1 1 1,00 - 
         
Gerenciamento de recursos/organizacional         
Escala sobrecarregada 16 1,2 12 1,9 1 3 1,33 1,778 
         
Hemoderivados         
Falta de bolsa de sangue 6 0,5 5 0,8 1 2 1,20 0,447 
         
Gases/oxigênio         
Falta de oxigênio 6 0,5 4 0,6 1 3 1,50 1,000 
         
Estrutura         
Falta de energia e água 3 0,2 2 0,3 1 1 1,00 1,000 
         
Comportamento         
Evasão 1 0,1 1 0,2 1 1 1,00 - 

 

 

 O tipo de circunstância notificável mais frequente está relacionado ao 

processo clínico. Destaca-se a ausência de checagem de medicamentos com 689 

(53,4%) registros identificados, variando de um a 24 eventos por internação e média 

de 3,21. Outra circunstância notificável relacionada ao processo clínico foi a 

ausência de checagem nas prescrições de cuidados com 206 (16,0%) registros, 

ocorrendo até 18 eventos por internação e média de 3,03.  

Quanto aos tipos de circunstâncias notificáveis relacionados à medicação 

verificaram-se 203 (15,7%) registros referentes à falta de medicamentos, variando 

de um a 13 eventos por internação e média de 2,51. Também foram constatados 16 

(1,2%) registros de não dispensação do medicamento pela farmácia, variando de um 

a dois eventos por internação. 
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As circunstâncias notificáveis do tipo equipamento médico foram identificadas 

em várias internações, ressaltando a falta de materiais de pequeno porte. A falta de 

termômetro foi registrada 85 (6,6%) vezes, variando de um a cinco registros por 

internação, seguido da falta de máscara/kit para nebulização com 56 (4,3%) 

registros, de esfigmomanômetro com dois (0,15%) e fita métrica com um (0,1%). 

Ainda relacionado ao equipamento médico, foi verificado um (0,1%) registro de 

manutenção inadequada.  

 A escala sobrecarregada, uma circunstância notificável relacionada ao 

gerenciamento organizacional, correspondeu a 16 (1,2%) registros, variando de um 

a três e média de 1,33 circunstâncias notificáveis por internação.  

Esse evento foi registrado pelos profissionais como justificativa para a não 

realização de cuidados específicos, tais como verificação de sinais vitais, colocando 

em risco a qualidade do cuidado. 

  Outras circunstâncias notificáveis constatadas, durante as internações, 

estavam relacionadas à falta de hemoderivado com seis (0,5%) registros; à falta de 

gases/oxigênio com seis (0,5%) registros; à estrutura, com três (0,2%) registros de 

falta de energia/água, além de uma circunstância notificável relacionada ao 

comportamento do paciente, sendo registrada uma (0,1%) evasão. 

  

 

5.2.2 Incidente sem dano  
 

Das 750 internações analisadas, 615 (82,0%) foram expostas a, pelo menos, 

um tipo de incidente sem dano. O total de incidentes sem danos, registrados nos 

prontuários dos pacientes internados na Clínica Cirúrgica, foi de 5.454 ocorrências, 

correspondendo à média de 8,9 ocorrências por internação.  

Os tipos de incidente sem dano decorrentes da assistência pré e pós-

operatória identificados na Clínica Cirúrgica estão descritos na Tabela 6.  

Os incidentes sem dano relacionados ao processo clínico foram encontrados 

em maior proporção. Destacaram-se os sinais vitais incompletos com 4.012 (73,6%) 

registros, variando de uma a 77 ocorrências por internação e média de 6,92. Em 
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seguida, constataram-se 121 (2,2%) registros de omissão de cuidado, ocorrendo até 

21 eventos em uma única internação e média de 2,52 eventos.  

Outros eventos, relacionados ao processo clínico, foram dois (0,04%) 

registros de falhas durante procedimentos técnicos e outros dois (0,04%) registros 

de diagnóstico errado.  

Não foram encontradas anotações sobre as condutas profissionais e/ou 

institucionais frente à ocorrência desses eventos, exceto o evento relacionado ao 

erro de diagnóstico, em que o paciente foi informado do equívoco profissional e, em 

seguida, sobre o real diagnóstico.  

  

Tabela 6 – Incidentes sem danos ocorridos na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário, segundo o tipo. 
Goiânia. 2010. 

INCIDENTES SEM DANO Registros Internações 
expostas 

Nº por 
internação Média Desvio 

padrão n % n % Mín Máx 
Procedimento/processo clínico         
Sinais vitais incompletos 4012 73,6 585 95,1 1 77 6,92 9,630 
Omissão de cuidado 121 2,2 43 7,0 1 21 2,52 3,591 
Falhas durante procedimentos técnicos 2 0,04 2 0,3 1 1 1,00 0,000 
Paciente recebeu diagnóstico errado 2 0,04 2 0,3 1 1 1,00 0,000 
         
Medicação/fluidos endovenosos         
Omissão de dose 1285 23,6 254 41,3 1 39 5,04 6,656 
Administração em hora errada 13 0,2 8 1,3 1 3 1,44 0,882 
Administração de dose não prescrita 8 0,15 5 08 1 2 1,60 0,548 
Prescrição incorreta de medicamento (esquema de 
horário/medicamento não padronizado/paciente alérgico) 6 0,11 4 0,7 1 3 1,50 1,000 

Administração de medicamento errado 2 0,04 2 0,3 1 1 1,00 0,000 
Administração de medicamento em via errada 1 0,02 1 0,2 1 1 1,00 - 
Administração de medicamento em paciente errado 1 0,02 1 0,2 1 1 1,00 - 
         
Equipamentos médicos         
Manutenção inadequada de equipamentos 1 0,02 1 0,2 1 1 1,00 - 

 

 

Dentre os tipos de incidentes sem danos, relacionados à medicação, 

ressaltou-se a ocorrência de 1.285 (23,6%) omissões de doses, variando de uma a 

39 omissões por internação, o que corresponde à média de 5,04. Também foi 

verificada administração de medicamentos em hora errada com 13 (0,2%) registros, 

administração de dose não prescrita com oito (0,15%) registros, prescrição incorreta 

de medicamento com seis (0,11%) registros e administração de medicamento errado 

com dois (0,04%). Ainda com um (0,02%) registro cada, constatou-se a ocorrência 

de administração de medicamento em via errada e em paciente errado.  
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Os tipos de incidentes sem danos, relacionados à medicação, contribuíram 

para a interrupção da terapia medicamentosa e, ainda, para o risco de um incidente 

mais grave, contudo, não foi identificado e nem registrado dano ao paciente.  

Quanto às condutas profissionais, apenas os incidentes relacionados à 

prescrição incorreta de medicamento houve registro de suspensão e/ou da 

solicitação de troca/substituição do medicamento.  

 Outro incidente sem dano identificado estava relacionado aos equipamentos 

médicos, com registro de um (0,02%) caso de manutenção inadequada de 

equipamentos. A conduta profissional diante desse incidente foi alta hospitalar e 

remarcação de nova data para retorno do paciente. Não foi encontrado registro de 

consequências para o paciente.  

  

 

5.2.3 Quase-erro 
 

Dentre as 750 internações analisadas, o quase-erro ocorreu pelo menos uma 

vez em 13 (1,7%) internações. O total de registros de quase-erro identificado foi de 

18 eventos, o que corresponde a 1,4 ocorrências por internação.  

 A tabela 7 apresenta os tipos de incidentes relacionados ao quase-erro 

ocorridos durante a assistência pré e pós-operatória, na Clínica Cirúrgica.  

 
Tabela 7 – Quase-erros ocorridos na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário, segundo o tipo. Goiânia. 
2010. 

QUASE-ERRO Registros Internações 
expostas 

Nº por 
internação Média Desvio 

padrão N % n % Mín Máx 
Medicação/fluidos endovenosos         
Prescrição de medicamento para paciente alérgico 16 88,9 13 100 1 2 1,33 0,492 
         
Procedimento/processo clínico         
Intervenção cirúrgica 1 5,6 1 7,7 1 1 1,00 - 
         
Administração clínica         
Exame marcado em dia errado 1 5,6 1 7,7 1 1 1,00 - 

 
 
 O quase-erro, relacionado à medicação, foi detectado em 16 (88,9%) 

registros, variando de uma a duas ocorrências por internação e média de 1,33, 
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sendo que todos os eventos se referiram a medicamento prescrito para paciente 

alérgico. Destacou-se que o ato da administração do medicamento foi interceptado 

pelo próprio paciente que informava sua condição alérgica ao questionar o 

profissional quanto ao nome do medicamento.  

A principal conduta profissional foi destacar, na folha de prescrição, a 

condição alérgica do paciente, seguida da solicitação de suspensão e substituição 

do medicamento. No entanto, mesmo após essas condutas o medicamento 

continuou sendo prescrito em dois casos, estendendo-se até a alta hospitalar, mas 

não foi administrado, sendo interceptado pelo paciente.  

Outros quase-erros identificados apontam falhas no planejamento da 

assistência multiprofissional e na organização do serviço e estão relacionados ao 

processo clínico e administração clínica.  

Quanto ao processo clínico, verificou-se a ocorrência de um (5,6%) caso de 

erro de diagnóstico que quase resultou em intervenção cirúrgica desnecessária. A 

conduta profissional, diante do evento, foi a suspensão cirúrgica, logo após verificar 

que o paciente não apresentava lesão trófica, e estabelecimento do tratamento 

clínico.  

Quanto à administração clínica, foi verificado um (5,6%) registro de exame 

marcado em dia errado. Esse quase-erro foi identificado pelos profissionais de outro 

setor de atendimento ao preparar o paciente para um exame que necessitaria do 

uso de contraste. O exame foi suspenso, após verificarem que, no mesmo dia, o 

paciente já havia recebido dose de contraste endovenoso.  

A conduta frente ao evento foi a remarcação do exame.  

 

 

5.2.4 Eventos adversos 
 

 Foi constatado que das 750 internações analisadas, 140 (18,7%) foram 

expostas a, pelo menos, um evento adverso. Um total de 218 eventos adversos foi 

registrado, correspondendo a 1,6 eventos por internação. 
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 A tabela 8 apresenta os tipos de eventos adversos ocorridos durante a 

internação, na Clínica Cirúrgica. 

 

Tabela 8 – Eventos adversos ocorridos na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário, segundo o tipo. Goiânia. 
2010. 

EVENTO ADVERSO Registros Internações 
expostas 

Nº por 
internação Média Desvio 

Padrão n % n % Mín Máx 
Procedimento/processo clínico         
Dor aguda em pós-operatório 54 24,8 46 32,9 1 6 1,39 0,930 
Retirada não programada de cateteres 17 7,8 16 11,4 1 2 1,06 0,250 
Falhas durante procedimentos técnicos 13 6,0 10 7,1 1 3 1,30 0,675 
Obstrução de sondas 9 4,1 4 2,9 1 5 2,25 1,893 
Deiscência cirúrgica 8 3,7 8 5,7 1 1 1,00 0,000 
Retirada não programada de sonda 4 1,8 4 2,9 1 1 1,00 0,000 
Obstrução de cateter 2 0,9 2 1,4 1 1 1,00 0,000 
Processo alérgico (exceto medicamentos) 2 0,9 2 1,4 1 1 1,00 0,000 
Infiltração venosa 2 0,9 2 1,4 1 1 1,00 0,000 
Retirada não programada de dreno 2 0,9 2 1,4 1 1 1,00 0,000 
Obstrução de tubo traqueal 2 0,9 2 1,4 1 1 1,00 0,000 
Fixação inadequada de cateteres 1 0,5 1 0,7 1 1 1,00 - 
          
Administração clínica         
Suspensão de cirurgia 16 7,3 14 10,0 1 2 1,14 0,363 
Internação indevida 6 2,8 6 4,3 1 1 1,00 0,000 
Exame marcado e não realizado  1 0,5 1 0,7 1 1 1,00 - 
         
Medicação/fluidos endovenosos         
Reação adversa a medicamentos 26 11,9 23 16,4 1 2 1,13 0,344 
         
Infecção hospitalar         
Pneumonia 9 4,1 9 6,4 1 1 1,00 0,000 
Infecção do Sítio Cirúrgico 8 3,7 8 5,7 1 1 1,00 0,000 
Flebite 7 3,2 6 4,3 1 2 1,17 0,408 
Infecção em ponta de cateter e inserção de gastrostomia 5 2,3 5 3,6 1 1 1,00 0,000 
Infecção do trato urinário 4 1,8 4 2,9 1 1 1,00 0,000 
Sepse 2 0,9 2 1,4 1 1 1,00 0,000 
         
Acidente com o paciente         
Úlcera de pressão 6 2,8 6 4,3 1 1 1,00 0,000 
Queda 6 2,8 4 2,9 1 2 1,50 0,577 
Queimadura por produto químico 1 0,5 1 0,7 1 1 1,00 - 
         
Equipamento médico         
Manutenção inadequada de equipamentos 3 1,4 3 2,1 1 1 1,00 0,000 
         
Hemoderivado         
Reação a hemoderivado 1 0,5 1 0,7 1 1 1,00 - 
Falta de sangue 1 0,5 1 0,7 1 1 1,00 - 

 

Os tipos de eventos adversos mais recorrentes foram relacionados ao 

processo clínico. Destacou-se a ocorrência de 54 (24,8%) registros de dor aguda em 

pós-operatório, verificando até seis registros em uma única internação, o que exigiu 

substituição da terapia medicamentosa ou administração de medicamento adicional 

para a cessação da dor.  
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Os eventos adversos, relacionados aos dispositivos tubulares, foram diversos, 

sendo registrados 17 (7,8%) casos de retirada não programada de cateter, quatro 

(1,8%) casos de sondas e dois (0,9%) casos de drenos. Quanto à obstrução, foram 

detectados nove (4,1%) registros relacionados à sonda, seguido de dois (0,9%) 

registros relacionados a cateter e dois (0,9%) relacionados ao tubo orotraqueal. 

Também foram identificados dois (0,9%) registros de fixação inadequada de cateter.  

Os eventos adversos, relacionados aos dispositivos tubulares, resultaram em 

procedimento adicional tais como reimplantação de cateter, sonda e/ou dreno, nova 

punção de vaso sanguíneo, além da exigência em dispensar maior tempo para a 

observação/assistência do paciente com foco na manutenção desses dispositivos.  

Ainda relacionado ao processo clínico, destacaram-se 13 (6,0%) registros de 

falhas durante os procedimentos técnicos, ocorrendo até três eventos adversos em 

uma única internação. Possivelmente, a ocorrência dessas falhas esteja associada a 

pouca habilidade do profissional ao realizar uma ação, resultando em danos de 

gravidade diversificada: preparo inadequado do paciente para cirurgia, resultando 

em nova intervenção cirúrgica e/ou aumento do tempo de internação; várias 

tentativas de punção sem sucesso ou punções inadequadas que resultaram em 

abaulamento local e/ou hematoma; curativo compressivo inadequado que resultou 

em hematoma; lesão mecânica por posição inadequada de traqueostomia e, ainda, 

óbito decorrente de intubação inadequada.  

Foram identificados, também, oito (3,7%) registros de deiscência cirúrgica, 

dois (0,9%) de processo alérgico relacionado a produtos médico-hospitalares 

(exceto medicamentos) e dois (0,9%) de infiltração venosa que exigiram intervenção 

terapêutica adicional para reverter o quadro clínico do paciente, tais como curativo e 

prescrição de medicamentos. 

Quanto aos eventos adversos relacionados à administração clínica, ocorreram 

16 (7,3%) suspensões cirúrgicas decorrentes da falta de vagas em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) para o pós-operatório e da falta de materiais e recursos 

humanos, que resultaram em aumento do tempo de internação.  

A internação indevida, situação em que o paciente foi internado apenas para 

aguardar exame eletivo sem exigência de preparo específico ou, ainda, paciente 

internado aguardando conserto de equipamentos para exames, ocorreu em seis 
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(2,8%) internações, resultando em tempo de internação desnecessário. Foi 

verificada uma (0,5%) ocorrência de exame marcado e não realizado que resultou 

no aumento do tempo de internação.  

A principal conduta frente à ocorrência dos eventos adversos relacionados à 

administração clínica foi a remarcação de nova data para o exame e/ou intervenção 

cirúrgica, destacando que, em cinco casos, não foram identificados registros de 

condutas.  

Quanto aos eventos adversos, relacionados à medicação, foi verificada a 

ocorrência de 26 (11,9%) registros, sendo constatadas reações adversas do tipo 

náuseas, mal estar geral e cefaleia, após administração de medicamentos, além de 

reação alérgica que resultaram em terapia medicamentosa adicional e/ou a 

substituição da terapia proposta.   

As infecções hospitalares são eventos adversos recorrentes durante a 

assistência pré e pós-operatória e foram identificadas em vários pacientes, 

destacando a pneumonia hospitalar com nove (4,1%) registros, infecção do sítio 

cirúrgico com oito (3,7%), flebite com sete (3,2%), infecção em ponta de cateter e 

inserção de gastrostomia com cinco (2,3%), infecção do trato urinário com quatro 

(1,8%) e sepse com dois (0,9%).  

As consequências foram diversas, variando desde um leve agravamento da 

condição clínica, exigindo maior observação do paciente e/ou terapia 

medicamentosa adicional (antibioticoterapia) até o óbito.  

Os eventos adversos, relacionados a acidentes com o paciente, foram 

registrados em menor proporção, porém, também, resultaram em consequências 

variadas. Foram registrados seis (2,8%) casos de úlcera de pressão, necessitando 

de cuidados terapêuticos adicionais e seis (2,8%) casos de queda. Dentre os tipos 

de quedas, foram registradas três da própria altura, duas da cadeira e uma do leito.  

Quanto às consequências, ressaltou-se a ocorrência de dor, além de uma 

fratura de fêmur, exigindo intervenção cirúrgica.  

As principais condutas foram o aumento da observação do paciente e reforço 

de orientações para que os mesmos solicitassem auxílio ao levantar/deambular.  
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Ainda relacionado ao acidente com o paciente, ocorreu um registro de 

queimadura por PVPI (Polivinil Pirrolidona Iodo), exigindo terapia adicional para 

tratamento da lesão.  

O evento adverso, relacionado a equipamento médico, foi identificado em três 

(1,4%) registros e foi decorrente de manutenção inadequada de equipamentos, o 

que resultou em aumento do tempo de internação.  

Dentre os eventos adversos, relacionados à hemoderivado, houve um (0,5%) 

registro de reação adversa que resultou em prurido intenso, exigindo observação 

adicional do paciente e intervenção medicamentosa. Também foi registrado um 

(0,5%) caso de falta de sangue que resultou em choque hipovolêmico e 

consequente óbito do paciente.  

De acordo com o tipo de evento adverso, a magnitude e a gravidade de suas 

consequências são diversificadas, conforme demonstrado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Classificação dos danos decorrentes de eventos 
adversos ocorridos na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário, 
segundo a gravidade. Goiânia, 2010. 
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Dos 218 eventos adversos registrados, 170 (78,0%) resultaram em danos 

leves, pois não causaram sintomas, exigindo intervenções mínimas como 

observação extra e revisão de tratamento. Dentre as consequências, destacaram-se 

as ocorrências de hematoma, substituição de medicamentos, recolocação de sondas 

ou cateteres e troca de cânula do tubo orotraqueal.  
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O dano moderado foi decorrente de 36 (16,5%) eventos adversos, tendo 

como consequências aumento do tempo de internação, além de exigirem 

procedimento terapêutico e/ou tratamento adicional.  

O dano grave foi registrado em cinco (2,3%) eventos adversos, exigindo 

intervenção cirúrgica de grande porte e/ou necessidade de intervenção para suporte 

de vida, além da transferência do paciente da Clínica Cirúrgica para UTI.  

Apesar de pouco prevalentes, mas considerados de maior impacto, sete 

(3,2%) eventos adversos resultaram em óbito.  

Não foram identificados registros de condutas e/ou consequências 

institucionais frente à ocorrência dos eventos adversos.  

 

 

5.3 Prevalência e fatores associados à ocorrência dos incidentes 
  

Das 750 internações analisadas, 635 foram expostas a, pelo menos, um tipo 

de circunstância notificável, indicando taxa de prevalência de 84,7% (IC 95%; 81,95 

– 87,11%). Em seguida, o incidente sem dano ocorreu em 615 internações, obtendo 

taxa de prevalência de 82,0% (IC 95%; 79,13 – 84,63%). Já o evento adverso 

acometeu 140 internações, com taxa de prevalência de 18,7% (IC 95%; 16 – 

21,58%) e o quase-erro, identificado em 13 internações, obteve taxa de prevalência 

de 1,7% (IC 95%; 0,98 – 2,87%).  

O Gráfico 2 demonstra a representação gráfica da prevalência dos tipos de 

incidentes.  
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Gráfico 2. Prevalência e respectivos intervalos de 95% de confiança dos tipos 
de incidentes ocorridos na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário. 
Goiânia. 2010. 

 
*(INCSD) Incidente sem dano; (CN) Circunstância notificável; (EA) Evento adverso; 
(QE) Quase erro. 
 

Pela análise, o gráfico indica que não ocorreram diferenças estatísticas entre 

as prevalências de circunstância notificável e incidente sem dano. Entretanto, as 

prevalências de quase-erro e do evento adverso apresentaram diferenças, o que 

pode estar associado à subnotificação.  

As associações univariada e multivariada entre as variáveis de exposição e os 

tipos de incidentes ocorridos, durante as internações, estão apresentadas nas 

Tabelas de 9 a 16.  
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Tabela 9 – Associação univariada entre as variáveis de exposição e a ocorrência de circunstância 
notificável, durante internações na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 

VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO 
CIRCUNSTÂNCIA 

NOTIFICÁVEL OR IC 95% P 
Exposto / Total % 

IDADE      
   Até 45 anos 294/351 83,8 0,877 0,590 – 1,305 0,543 
   46 anos ou mais 341/399 85,5    
      
SEXO           
   Masculino 261/301 86,7  1,308 0,864 – 1,982 0,203 
   Feminino 374/449 83,3    
      
COMORBIDADE           
   Sim 268/312 85,9 1,178 0,784 – 1,771 0,430 
   Não 367/438 83,8    
      
TIPO DE ADMISSÃO           
   Urgência 115/134  85,8 1,117 0,656 – 1,902 0,682 
   Eletiva 520/616 84,4    
      
TEMPO DE INTERNAÇÃO      
   Quatro ou mais dias 293/329 89,1 1,880 1,230 – 2,872 0,003 
   Um a três dias 342/421 81,2    
            
Nº DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS      
   Três ou mais/dia 282/325 86,8 1,338 0,889 – 2,013 0,162 
   Até dois/dia 353/425 83,1    
            
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA           
   Sim 566/644 87,9 3,891 2,446 – 6,190 0,000 
   Não 69/106 65,1    
            
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA           
   Não 216/277 78,0 0,456 0,305 – 0,682 0,000 
   Sim 419/473 88,6    
            
UTILIZAÇÃO DE SONDA           
   Sim  210/235 89,4 1,779 1,109 – 2,854 0,016 
   Não 425/515 82,5    
              
UTILIZAÇÃO DE DRENO           
   Sim  99/107 92,5 2,470 1,167 - 5,228 0,015 
   Não 536/643 83,4    
            
UTILIZAÇÃO DE CATETER           
   Sim  582/680 85,6 1,905 1,059 – 3,425 0,029 
   Não 53/70 75,7    
      
 TUBO OROTRAQUEAL/TRAQUEOSTOMIA       
   Sim  11/12 91,6 2,010 0,257 – 15,717 0,704 
   Não 624/738 84,6    
      
ESTOMA UROLÓGICO/GASTRINTESTINAL       
   Sim   27/27 100,0 - - 0,024 
   Não 608/723 84,1    
      
INFUSÃO DE HEMODERIVADOS           
   Sim  58/62 93,5  2,789 0,992 - 7,840 0,043 
   Não 577/688 83,9    
              
EVOLUÇÃO DIÁRIA DO QUADRO CLÍNICO      
   Não 220/220 100,0 - - 0,000 
   Sim 415/530 78,3    
      

  

Para a exposição à circunstância notificável, considerou-se, estatisticamente, 

significante, aquele paciente que permaneceu internado por mais de três dias, 
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realizou intervenção cirúrgica, não recebeu profilaxia antibiótica, utilizou sonda, 

drenos e/ou cateteres e recebeu infusão de hemoderivados.  

Ressalta-se que portar algum tipo de estoma e não realizar evolução diária do 

quadro clínico do paciente obtiveram valores de p < 0,05, entretanto, não foi possível 

estimar a razão de chance para a sua exposição. 

A tabela 10 demonstra os valores ajustados das variáveis para a ocorrência 

de circunstância notificável.  

 
Tabela 10 – Fatores de risco e respectivos valores odds ratio para ocorrência de circunstância 

notificável, durante internações na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 
FATORES DE RISCO PARA 

CIRCUNSTÂNCIA NOTIFICÁVEL 

ODDS RATIO (IC 95%) 

Não ajustado p Ajustado P 

Idade > 45 anos 0,87 (0,59 – 1,31) 0,543 0,86 (0,56 – 1,34) 0,511 

Sexo masculino 1,31 (0,86 – 1,98) 0,203 1,35 (0,87 – 2,10) 0,179 

Tempo de internação > 3 dias 1,88 (1,23 – 2,87) 0,003 2,65 (1,53 – 4,60) 0,001 
Realizar intervenção cirúrgica 3,89 (2,45 – 6,19) 0,000 6,03 (3,17 – 11,48) 0,000 
Não profilaxia antibiótica 0,46 (0,31 – 0,68) 0,000 0,85 (0,52 – 1,37) 0,498 

Utilizar de sonda 178 (1,11 – 2,85) 0,016 0,87 (0,51 – 1,49) 0,608 

Utilizar dreno 2,47 (1,17 - 5,23) 0,015 1,12 (0,49 – 2,55) 0,788 

Utilizar cateter 1,91 (1,06 – 3,43) 0,029 0,78 (0,38 – 1,57) 0,480 

Infundir hemoderivado 2,79 (0,99 - 7,84) 0,043 1,99 (0,65 – 6,08) 0,228 

 

 Após ajustamento dos valores estatisticamente significantes, foram 

consideradas como variáveis independentes para a ocorrência de circunstância 

notificável, o tempo de internação maior que três dias e a realização de intervenção 

cirúrgica.  

Dentre os dois fatores de risco, a intervenção cirúrgica se destacou, por 

aumentar o risco de exposição em até seis vezes (p=0,000), quando comparada às 

internações que não se submeteram a algum tipo de cirurgia.  

 O tempo de internação superior a três dias, também, demonstrou associação, 

aumentando a chance de ocorrência em 2,6 vezes (p=0,000), quando comparado às 

internações com período inferior.  

 Ressalta-se, assim, a necessidade de oferecer maior atenção aos pacientes 

com tempo de internação superior a três dias e que realizaram algum tipo de 
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intervenção cirúrgica, uma vez que apresentar as duas variáveis juntas potencializa 

as chances de ocorrer uma circunstância notificável.  

 
Tabela 11 – Associação univariada entre as variáveis de exposição e a ocorrência de incidente sem 
dano, durante internações na Clinica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 

VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO INCIDENTE SEM DANO OR IC 95% P 
Exposto / Total % 

IDADE      
   Até 45 anos 280/351 79,8 0,753 0,519 – 1,094 0,153 
   46 anos ou mais 335/399 84,0    
      
SEXO           
   Masculino 238/301 79,1 0,721 0,496 – 1,050 0,087 
   Feminino 377/449 84,0    
      
COMORBIDADE           
   Sim 276/312 88,5 2,239 1,481 – 3,385 0,000 
   Não 339/438 77,4  
       
TIPO DE ADMISSÃO        
   Urgência 114/134 85,1 1,308 0,781 – 2,193 0,307 
   Eletiva 516 97,1 
      
TEMPO DE INTERNAÇÃO         
   Quatro ou mais dias 322/329 97,9 20,096 9,239 – 43,709 0,000 
   Um a três dias 293/421 69,6    
      
Nº DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS      
   Três ou mais/dia 299/325 92,0 3,967 2,514 – 6,259 0,000 
   Até dois/dia 316/425 74,4 
      
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA        
   Sim 527/644 81,8 0,921 0,534 - 1,589 0,768 
   Não 88/106 83,0 
      
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA        
   Não  212/277 76,5 0,567 0,389 – 0,825 0,003 
   Sim 403/473 85,2 
           
UTILIZAÇÃO DE SONDA        
   Sim  216/235 91,9 3,305 1,980 – 5,518 0,000 
   Não 399/515 77,5 
           
UTILIZAÇÃO DE DRENO        
   Sim  102/107 95,3 5,170 2,064 – 12,948 0,000 
   Não 513/643 79,8 
           
UTILIZAÇÃO DE CATETER        
   Sim  567/680 83,4 2,300 1,335 – 3,960 0,002 
   Não 48/70 68,6 
           
TUBO OROTRAQUEAL/TRAQUEOSTOMIA        
   Sim  11/12 91,6 2,440 0,312 – 19,064 0,704 
   Não 604/738 81,8 
      
ESTOMA UROLÓGICO/GASTRINTESTINAL       
   Sim  27/27 100,0 - - 0,008 
   Não  588/723 81,3    
       
INFUSÃO DE HEMODERIVADOS        
   Sim  59/62 95,1 4,669 1,441 – 15,125 0,005 
   Não 556/688 80,8 
           
EVOLUÇÃO DIÁRIA DO QUADRO CLÍNICO         
   Não 174/220 79,1 0,763 0,513 – 1,135 0,182 
   Sim 441/530 83,2 
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Para a ocorrência de incidente sem dano, as variáveis que se comportaram 

como associação foram presença de comorbidades, tempo de internação igual ou 

superior a quatro dias, prescrição de três medicamentos ou mais por dia, não 

realizar profilaxia antibiótica, utilizar sondas, drenos e/ou cateteres e infundir 

hemoderivados.  

 A presença de estoma urológico/gastrintestinal apontou estatística significante 

(p=0,008), porém não foi possível estimar a razão de chance para a ocorrência de 

incidentes sem dano. 

 A tabela 12 mostra os fatores de risco com as respectivas razões de chance 

para a ocorrência de incidente sem dano, durante internação hospitalar, antes e 

após o ajustamento dos valores estatísticos.  

 
Tabela 12 - Fatores de risco e respectivos valores odds ratio para ocorrência de incidente sem dano, 

durante internações na Clinica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 

FATORES DE RISCO PARA 
INCIDENTE SEM DANO 

ODDS RATIO (IC 95%) 

Não ajustado p Ajustado p 

Idade > 45 anos 0,75 (0,52 – 1,09) 0,153 1,41 (0,88 – 2,24) 0,154 

Sexo masculino 0,72 (0,50 – 1,05) 0,087 0,62 (0,41 – 0,94) 0,025 
Presença de comorbidades 2,24 (1,48 – 3,39) 0,000 1,33 (0,79 – 2,23) 0,286 

Tempo de internação > 3 dias 20,1 (9,24 – 43,71) 0,000 15,0 (6,51 – 34,55) 0,000 
3 ou + medicamentos prescritos/dia 3,97 (2,51 – 6,26) 0,000 1,80 (1,04 – 3,10) 0,034 
Não profilaxia antibiótica 0,57 (0,39 – 0,83) 0,003 0,96 (0,61 – 1,51) 1,512 

Utilizar sonda 3,31 (1,98 – 5,52) 0,000 1,23 (0,69 – 2,22) 0,486 

Utilizar dreno 5,17 (2,06 – 12,95) 0,000 1,49 (0,53 – 4,18) 0,448 

Utilizar cateter 2,30 (1,34 – 3,96) 0,002 2,10 (1,06 – 4,14) 0,033 
Infundir hemoderivado 4,67 (1,44 – 15,13) 0,005 1,05 (0,25 – 4,43) 0,948 

 

Após ajustamento, as associações independentes para a ocorrência de 

incidente sem dano foram sexo masculino, tempo de internação superior a três dias, 

prescrição de três medicamentos ou mais por dia e a utilização de cateter.  

 O sexo masculino (p=0,025) apontou fator de proteção para a ocorrência de 

incidente sem dano, o que pode estar relacionado com o número, relativamente, 

menor de pacientes desse gênero. 

Resultados | 



88 

 

 O tempo de internação superior a três dias (p=0,000) aumentou a 

probabilidade de ocorrer um incidente sem dano em 15 vezes, um valor alarmante, 

principalmente, quando se observa o intervalo de confiança que indica um risco que 

pode chegar a 34,5 vezes mais que aqueles pacientes que receberam alta até o 

terceiro dia de internação.  

 A prescrição de três ou mais medicamentos por dia, também, foi um fator 

associado ao incidente sem dano (p=0,034), apontando um risco aumentado em 1,8 

vezes, o que pode justificar a quantidade de incidentes sem dano, relacionada a 

medicamento, identificada durante as internações. 

 A utilização do cateter (p=0,033) aumentou o risco de ocorrência de incidente 

sem dano em 2,1 vezes mais, quando comparado às internações que não 

necessitaram desse dispositivo.  

Destaca-se que o número de internações que utilizou o cateter, durante 

internação na Clínica Cirúrgica, foi relativamente grande e que uma das principais 

funções do mesmo é facilitar a administração de medicamentos. Assim, a presença 

dessas duas variáveis independentes é forte indicativo para a ocorrência de 

incidente sem dano.  

 A tabela 13 apresenta a análise univariada relacionada à ocorrência de quase 

erro.  
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Tabela 13 – Associação univariada entre as variáveis de exposição e a ocorrência de quase-erro, 
durante internações na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 

VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO QUASE-ERRO OR IC 95% P 
Exposto / Total %  

IDADE      
   Até 45 anos 7/351 2,0 1,333 0,444 – 4,004 0,781 
   46 anos ou mais 6/399 1,5    
         
SEXO        
   Masculino 1/301 0,3 0,121 0,016 – 0,938 0,016 
   Feminino 12/449 2,7    
      
COMORBIDADE        

   Sim 8/312 2,6 2,279 0,738 – 7,033 0,141 
   Não 5/438 1,1 
         
TIPO DE ADMISSÃO        
   Urgência 4/134 3,0 2,075 0,629 – 6,841 0,264 
   Eletiva 9/616 1,5 
      
TEMPO DE INTERNAÇÃO      
   Quatro ou mais dias 10/329 3,0 4,368 1,192 – 16,001 0,015 
   Um a três dias 3/421 0,7    
      
Nº DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS      
   Três ou mais/dia  10/325 3,1 4,466 1,219 – 16,360 0,014 
   Até dois/dia 3/425 0,7 
      
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA        
   Sim 9/644 1,4 0,361 0,109 – 1,195 0,098 
   Não 4/106 3,8 
           
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA        
   Não 6/277 2,2 1,474 0,490 – 4,431 0,565 
   Sim 7/473 1,5 
      
UTILIZAÇÃO DE SONDA        
   Sim  8/235 3,4 3,595 1,163 – 11,108 0,030 
   Não 5/515 1,0 
           
UTILIZAÇÃO DE DRENO        
   Sim  2/107 1,9 1,094 0,239 – 5,007 1,000 
   Não 11/643 1,7 
           
UTILIZAÇÃO DE CATETER        
   Sim  12/680 1,8 1,240 0,159 – 9,677 1,000 
   Não 1/70  1,4 
      
TUBO OROTRAQUEAL/TRAQUEOSTOMIA      
   Sim  1/12 8,3 5,500 0,657 – 46,056 0,191 
   Não 12/738 1,6    
      
ESTOMA UROLÓGICO/GASTRINTESTINAL      
   Sim 0/27 0 - - 1,000 
   Não 13/723 1,8    
      
INFUSÃO DE HEMODERIVADOS        
   Sim  4/62 6,5 5,203 1,555 – 17,412 0,017 
   Não 9/688 1,3 
           
EVOLUÇÃO DIÁRIA DO QUADRO CLÍNICO        
   Não 6/220 2,7 2,095 0,696 – 6,305 0,218 
   Sim 7/530 1,3 

 

 Para a ocorrência do quase-erro, constataram-se, como possíveis variáveis 

de risco, sexo masculino, tempo de internação superior a três dias, prescrição de 

três medicamentos ou mais por dia, utilização de sonda e infusão de hemoderivado.  
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 A tabela 14 aponta os valores dessas variáveis após ajustamento estatístico.  

 
Tabela 14 - Fatores de risco e respectivos valores odds ratio para ocorrência de quase-erro durante 

internações na Clinica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010 
FATORES DE RISCO PARA 

QUASE-ERRO 

ODDS RATIO (IC 95%) 

Não ajustado p Ajustado p 

Idade > 45 anos 1,30 (0,44 – 4,00) 0,781 1,82 (0,57 – 5,82) 0,311 

Sexo masculino 0,12 (0,02 – 0,94) 0,016 0,11 (0,01 – 0,90) 0,039 
Tempo de internação > 3 dias 4,37 (1,19 – 16,00) 0,015 1,47 (0,30 – 7,22) 0,638 

3 ou + medicamentos prescritos/dia 4,47 (1,22 – 16,36) 0,014 2,29 (0,49 – 10,63) 0,290 

Realizar intervenção cirúrgica 0,36 (0,11 – 1,20) 0,098 0,25 (0,06 – 1,09) 0,065 

Utilizar sonda 3,60 (1,16 – 11,11) 0,030 3,08 (0,76 – 12,43) 0,115 

Infundir hemoderivado 5,20 (1,56 – 17,41) 0,017 2,55 (0,61 – 10,63) 0,199 

 

A única variável independente para a ocorrência do quase-erro foi o sexo 

masculino que se comportou como fator de proteção, diminuindo a chance de 

ocorrência.  

Entretanto, realizar intervenção cirúrgica aponta uma tendência (p=0,065) de 

associação à ocorrência do quase-erro, como fator de proteção, o que infere que os 

profissionais de saúde, pela própria especificidade e característica da unidade, 

destinam maior tempo de assistência a essa clientela em decorrência dos  riscos 

cirúrgicos que estão expostos.  

 A tabela 15 mostra a análise univariada das vaiáveis em relação à exposição 

ao evento adverso.  
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Tabela 15 – Associação univariada entre as variáveis de exposição e a ocorrência de eventos 
adversos, durante internações na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 

VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO EVENTO ADVERSO OR IC 95% P 
Exposto / Total  % 

IDADE        
   Até 45 anos 58/351 16,5 0,765 0,528 – 1,110 0,161 
   46 anos ou mais 82/399 20,6 
         
SEXO        
   Masculino 54/301 17,9 0,923 0,633 – 1,345 0,676 
   Feminino 86/449 19,2    
      
COMORBIDADE        
   Sim 77/312 24,7 1,950 1,346 – 2,826 0,000 
   Não 63/438 14,4 
      
TIPO DE ADMISSÃO        
   Urgência 41/134 30,6 2,302 1,504 - 3,524 0,000 
   Eletiva 99/616 16,1 
      
TEMPO DE INTERNAÇÃO      
   Quatro ou mais dias 113/329 34,4 7,634 4,861 – 11,990 0,000 
   Um a três dias 
   27/421 6,4    

Nº DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS      
   Três ou mais/dia 96/325 29,5 3,630 2,451 – 5,376 0,000 
   Até dois/dia 44/425 10,4 
      
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA        
   Sim 108/644 16,8 0,466 0,293 - 0,741 0,001 
   Não 32/106 30,2 
      
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA       
   Não 48/277 17,3 0,868 0,590 - 1,276 0,472 
   Sim 92/473 19,5 
      
UTILIZAÇÃO DE SONDA        
   Sim  83/235 54,6 4,388 2,989 – 6,441 0,000 
   Não 57/515 11,1 
      
UTILIZAÇÃO DE DRENO        
   Sim  38/107 35,5 2,921 1,865 – 4,576 0,000 
   Não 102/643 15,9 
      
UTILIZAÇÃO DE CATETER        
   Sim  126/680 18,5 0,910 0,491 – 1,686 0,764 
   Não 14/70 20,0 
      
TUBO OROTRAQUEAL/TRAQUEOSTOMIA        
   Sim  8/12 66,7 9,182 2,725 – 30,942 0,000 
   Não 132/738 21,8 
      
ESTOMA UROLÓGICO/GASTRINTESTINAL        
   Sim  16/27 59,3 7,026 3,184 – 15,507 0,000 
   Não 124/723 17,2 
      
INFUSÃO DE HEMODERIVADOS        
   Sim  33/62 53,2 6,179 3,601 – 10,601 0,000 
   Não 107/688 15,5 
      
EVOLUÇÃO DIÁRIA DO QUADRO CLÍNICO         
   Não  34/220 15,5 0,731 0,479 – 1,116 0,146 
   Sim 106/530 20,0 

 

 Pela análise, os possíveis fatores associados à ocorrência dos eventos 

adversos são presença de comorbidades, admissão do tipo urgência, tempo de 

internação igual ou superior a quatro dias, prescrição de três ou mais medicamentos 
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por dia, intervenção cirúrgica, uso de sondas, drenos e tubo 

orotraqueal/traqueostomia, presença de estoma urológico/gastrintestinal e infusão 

de hemoderivados.  

 Evidencia-se que mais de 50% das internações em que o paciente necessitou 

do uso de sondas e/ou tubo orotraqueal/traqueostomia e/ou recebeu hemoderivados 

e/ou portava algum tipo de estoma, foram expostas, pelo menos, a um tipo de 

evento adverso. 

 A tabela 16 apresenta os valores ajustados das variáveis, estatisticamente, 

significativas em análise univariada para a exposição ao evento adverso.  

 
Tabela 16 - Fatores de risco e respectivos valores odds ratio para ocorrência de evento adverso, 

durante internações na Clínica Cirúrgica de um hospital universitário. Goiânia. 2010. 
FATORES DE RISCO PARA  

EVENTOS ADVERSOS 

ODDS RATIO (IC 95%) 

Não ajustado p Ajustado p 

Idade > 45 anos  0,77 (0,53 – 1,11) 0,161 1,36 (0,86 – 2,16) 0,196 

Sexo masculino 0,92 (0,63 – 1,35) 0,676 0,76 (0,49 – 1,18) 0,222 

Presença de comorbidades 1,95 (1,35 – 2,83) 0,000 1,27 (0,81 – 1,99) 0,295 

Admissão do tipo de urgência 2,30 (1,50 - 3,52) 0,000 1,16 (0,70 – 1,93) 0,558 

Tempo de internação > 3 dias 7,63 (4,86 – 11,99) 0,000 3,87 (2,29 – 6,54) 0,000 
3 ou + medicamentos prescritos/dia 3,63 (2,45 – 5,38) 0,000 1,40 (0,86 – 2,27) 1,177 

Realizar intervenção cirúrgica 0,47 (0,29 - 0,74) 0,001 0,43 (0,24 – 0,77) 0,004 
Utilizar sonda 4,39 (2,99 – 6,44) 0,000 2,66 (1,65 – 4,29) 0,000 
Utilizar dreno 2,92 (1,87 – 4,58) 0,000 1,41 (0,82 – 2,42) 0,218 

Uso de tubo orotraqueal/traqueostomia 9,18 (2,73 – 30,94) 0,000 2,89 (0,64 – 13,05) 0,168 

Portar estoma urológico/gastrintestinal 7,03 (3,18 – 15,51) 0,000 1,82 (0,72 – 4,58) 0,207 

Infundir hemoderivado 6,18 (3,60 – 10,60) 0,000 1,99 (1,06 – 3,76) 0,034 

 

 

Após ajuste, as variáveis independentes para a ocorrência de eventos 

adversos são tempo de internação superior a três dias, realizar intervenção cirúrgica, 

utilizar sondas e receber infusão de hemoderivados.  

O fator de maior destaque está relacionado ao tempo de internação superior a 

três dias (p=0,000), que apresentou 3,9 vezes maior probabilidade de ocorrer evento 

adverso do que nas internações com tempo de internação até três dias, o que pode 
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estar relacionado com o número de procedimentos realizados durante internações 

com diferentes períodos. 

Quanto aos dispositivos tubulares, o uso de sonda (p=0,000), durante 

internação, apresentou um risco de 2,7 vezes maior de se expor a um evento 

adverso, quando comparado às internações que não necessitaram desse 

dispositivo, o que pode estar associado à necessidade de procedimentos adicionais 

para a sua manutenção, manipulação e avaliação. 

A infusão de hemoderivados, durante a internação hospitalar (p=0,034), 

também é um fator independente para exposição ao evento adverso, aumentando a 

probabilidade de ocorrência em quase duas vezes mais.  

A intervenção cirúrgica (p=0,004) indicou fator de proteção para ocorrência de 

evento adverso, o que pode estar relacionado à maior atenção e cuidado 

dispensado pelos profissionais de saúde ao paciente cirúrgico, já que é uma unidade 

especializada e preparada para esse fim.  

Essas variáveis são possíveis fatores de riscos para a ocorrência dos 

incidentes e, quanto mais fatores de risco presentes em uma mesma internação, 

maior o risco de exposição, o que exige uma avaliação contínua da assistência, no 

âmbito da estrutura, dos processos e dos resultados, a fim de evitar que os 

efeitos/características do cuidado não influenciem, negativamente, na recuperação 

do paciente.   
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A análise dos incidentes registrados, nos prontuários da Clínica Cirúrgica de 

um hospital universitário, possibilitou a compreensão da sua complexidade e 

abrangência, visto que esse contexto envolve uma população na qual as ações do 

cuidar são desempenhadas por vários profissionais e envolve riscos. Essa 

complexidade, associada ao arsenal tecnológico, cria oportunidade para que 

incidentes diversos possam ocorrer durante todo o processo da assistência 

perioperatória. 

O registro da assistência prestada ao paciente respalda, ética e legalmente, o 

profissional responsável pelo cuidado, assim como o paciente. Quando esse registro 

é escasso e inadequado compromete tanto a assistência como a instituição, leva a 

um comprometimento da segurança e da perspectiva de cuidado e dificulta a 

mensuração dos resultados assistenciais. Estudo realizado, em um hospital 

universitário de São Paulo, verificou que esse tipo de situação ocorre com 

frequência e, após análise qualitativa das anotações contidas nos prontuários, 

apenas  8,7%  dos   registros   foram  considerados  bons   (SETZ;;  D’INNOENZO,  2009).  

Além disso, os registros permitem avaliar os resultados e identificar a ocorrência de 

eventos indesejados durante a assistência.  

Os registros nos prontuários das internações que fazem parte desse estudo 

evidenciaram inadequações e serão discutidos seguindo a mesma sequência da 

apresentação dos resultados.   

Foi verificada a predominância do sexo feminino entre os pacientes 

internados, o que não difere dos resultados encontrados em outros estudos 

realizados em unidades de Clínica Cirúrgica (PRADO FILHO et. al., 2008; SILVA et. 

al., 2011).  

A idade, um possível determinante para a ocorrência de incidente, variou de 2 

a 96 anos, com faixa etária predominante entre 29 e 72 anos, o que se assemelha a 

um estudo realizado no setor de regulação de internações em Belo Horizonte, Minas 

Gerais (EVANGELISTA; BARRETO; GUERRA, 2008).  

O fato de 82,1% das internações serem eletivas era esperado devido à 

característica do hospital, sendo a especialidade de tratamento mais frequente a 

cirurgia geral, seguido da urologia, otorrinolaringologia e ginecologia.  
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O tempo de internação variou de um a 97 dias, com predominância de um a 

oito dias para 83,3% das internações, o que se assemelha às médias das 

internações reguladas em instituições vinculadas ao SUS, na cidade de Belo 

Horizonte, Minas Gerais (EVANGELISTA; BARRETO; GUERRA, 2008).  

A presença de comorbidade apresentou baixo índice de registro e a maioria 

dos pacientes não apresentou outra patologia além da doença fim de internação.  

Foram constatadas 2,9% de internações com ausência de 

anotações/informações no prontuário, 29,3% não tinham a evolução diária do quadro 

clínico do paciente e dentre as 644 internações submetidas à intervenção cirúrgica, 

24,5% estavam sem registro diário da evolução da ferida operatória, apontando a 

necessidade de melhor sistematização dos registros dos pacientes.  

A categoria profissional com maior participação na evolução clínica do 

paciente foi a medicina (89,7%) com, pelo menos, um registro de avaliação, durante 

o período de internação. Os demais profissionais tiveram participação mínima. 

Destaca-se que em 67,2% das internações, o enfermeiro registrou apenas a 

data de admissão e especialidade médica de tratamento. Entretanto, essa realidade 

exige uma avaliação do quantitativo de profissionais, das condições de trabalho, da 

existência de protocolos de assistência, além das normas que regulamentam as 

atribuições do enfermeiro no hospital.  

A avaliação clínica geral do paciente é a melhor forma de diagnosticar as 

afecções que podem interferir nos resultados do procedimento cirúrgico. O exame 

clínico deve incluir a avaliação do estado nutricional, a pesquisa do uso de drogas e 

de sinais de doenças hemorrágicas, assim como a investigação de antecedentes 

alérgicos ao iodo, aos anestésicos, ao látex e aos antibióticos. Os exames 

complementares pré-operatórios são indicados para completarem a avaliação do 

paciente e da doença, bem como darem suporte ao ato cirúrgico e ao procedimento 

anestésico (SANTOS; KEMP, 2011), além de permitirem a avaliação do prognóstico 

do paciente. 

Informações irregulares sobre a situação do paciente resultam em barreira 

para a prestação de cuidados de alta qualidade, o que exige a adoção de 

mecanismos que garantam a documentação apropriada dos prontuários, com 

informações completas e que, realmente, descrevem os cuidados que foram 
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realizados para e com o paciente, permitindo não só o alcance de registros com 

níveis de excelência, mas também a continuidade dos melhores cuidados 

(VENTURINI; MARCON, 2008; ARNOLD et. al., 2009). 

Ochoa-Vigo et. al. (2001) avaliaram a qualidade das anotações da equipe de 

enfermagem e verificaram que a anotação completa incluindo descrição de 

características do quadro clínico do paciente pelo enfermeiro foi realizada em 

apenas 41,74% dos conteúdos.  

Esta é uma realidade que vem sendo apontada na literatura – baixo índice de 

participação dos enfermeiros na assistência direta ao paciente e informações da 

equipe de enfermagem fornecidas, principalmente, pelo pessoal de nível 

profissionalizante (ANGERAMI; MENDES; PEDRAZZANI, 1976; OCHOA-VIGO et. 

al., 2001; LUZ; MARTINS; DYNEWICS, 2007; SETZ;;  D’INNOCENZO,  2009).     

Setz;;   D’Innocenzo   (2009) apontaram que as anotações de enfermagem 

constavam em 99,5% dos prontuários, entretanto, apenas, 2,4% foram consideradas 

completas. Ressaltaram, ainda, que a evolução, diagnóstico e prescrições de 

enfermagem ocorreram, respectivamente, em 45,8%, 41% e 75,2% dos prontuários.  

Estudo realizado, em três unidades de convênio privado com hospital 

universitário de Curitiba-PR, revelou grande ocorrência de anotações de 

enfermagem, no final do turno de trabalho, e não ao longo dele, o que denota um 

problema, pois diante da ausência de registros de enfermagem, suas ações não são 

consideradas e, como consequência, o trabalho não é valorizado (LUZ; MARTINS; 

DYNEWICS, 2007). Além do que, poderão ocorrer lapsos de memória ou situações 

de emergência, durante ou no final do turno de trabalho.   

 Essa realidade indica a necessidade de estimular maior participação dos 

enfermeiros da instituição na assistência de enfermagem, uma vez que o Código de 

Ética da Enfermagem aponta que é da responsabilidade do enfermeiro assegurar à 

pessoa, família e coletividade uma assistência livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência, sem discriminação e garantir a continuidade 

dessa assistência em condições que ofereçam segurança (COFEN, 2007). 

Durante a internação, os procedimentos realizados pelos pacientes e a 

utilização de dispositivos que auxiliam a assistência e garantem a continuidade do 

cuidado foram diversos.  
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A prescrição de medicamento ocorreu em 98% das internações. A 

intervenção medicamentosa é uma grande aliada no processo de recuperação da 

saúde, já que é essencial preservar a vida e melhorar a saúde e a resolubilidade da 

assistência. Entretanto, o uso irracional e/ou errado dos medicamentos pode 

acarretar sérias consequências para os pacientes, devendo manter um perfil de 

segurança durante o processo de administração (PEPE; CASTRO, 2000; 

SOBRAVIME, 2001), uma vez que a frequência e a quantidade de medicamentos 

por paciente/dia podem resultar em várias oportunidades de erro. 

Os hospitais gastam de 15% a 20% de seus orçamentos para reverter 

complicações causadas pelo mau uso de medicamentos (WHO, 1999). Os riscos 

associados à terapêutica podem ser minimizados pelo investimento na qualidade da 

prescrição e dispensação de medicamentos e, considerando que esses processos 

representam importante dimensão da terapia medicamentosa, a integração entre os 

profissionais que prescrevem e os que dispensam permite, mediante combinação de 

conhecimentos especializados e complementares, o alcance de resultados 

eficientes, beneficiando o paciente (PEPE; CASTRO, 2000). 

A intervenção cirúrgica ocorreu em 85,9% das internações e foi classificada, 

principalmente, como eletiva, o que reforça a característica da instituição como 

hospital universitário. Quanto ao potencial de contaminação, a cirurgia limpa foi a 

mais recorrente, seguido da cirurgia potencialmente contaminada.  

A fim de minimizar os potenciais riscos de uma intervenção cirúrgica, o 

cuidado deve ser planejado de acordo com a individualidade de cada paciente, 

baseado em evidências científicas e determinado pelo estado de saúde, tipo de 

cirurgia, rotina implantada na instituição e tempo disponível entre internação e 

cirurgia (CHRISTÓFORO; CARVALHO, 2009), o que torna incontestável a 

necessidade de caracterizar esses indicadores.  

A profilaxia antibiótica ocorreu em 73,4% das internações submetidas à 

intervenção cirúrgica. Essa prática é muito frequente nos hospitais, pois é uma 

medida importante na prevenção de infecção de sítio cirúrgico e é indicada quando 

há risco elevado de infecção da ferida operatória, especialmente, em cirurgias 

potencialmente contaminadas e contaminadas (TAVARES, 2006; BOLUFER; 

MOTERO, 2004).  
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Cerca de 40% dos pacientes hospitalizados são submetidos à terapia com 

antimicrobianos, tanto para tratamento quanto para profilaxia (BOLUFER; MOTERO, 

2004). 

 Sua realização de forma adequada é um dos pontos mais importantes no 

programa de controle de antibióticos em hospitais e a utilização de formulários 

padronizados tem apontado maior segurança e conformidade das ações 

profissionais com as diretrizes para a prevenção de infecções de sítio cirúrgico, 

particularmente, com respeito à escolha, duração e dose de antibiótico (TAVARES, 

2006; HERMSEN et. al., 2008).  

Estudos constatam que mais da metade da indicação de antimicrobianos é 

feita de forma inadequada e o uso excessivo em hospitais tem contribuído para o 

desenvolvimento de resistência bacteriana, o que aumenta os custos hospitalares e 

os riscos de reações adversas a medicamentos (BOLUFER; MOTERO, 2004; 

ROSA; REIS; LIMA, 2003; FUCHS, 2004; BRASIL, 2009). Essa realidade é uma das 

justificativas do movimento iniciado pela OMS, para o controle dos antimicrobianos 

com o intuito de minimizar o processo de resistência antimicrobiana (WHO, 2008). 

A infusão de hemoderivado ocorreu em 62 (8,3%) internações, uma conduta 

adotada durante a internação para a reposição de fluidos corpóreos devido a perdas, 

durante o procedimento cirúrgico ou pela condição clínica do paciente. 

A transfusão de sangue está relacionada com a ocorrência de reação 

transfusional, transmissão de infecção, aumento de morbidade e mortalidade pós-

operatória, risco de imunossupressão e do custo de internação hospitalar, portanto, 

considerada um fator de risco independente de infecção pós-operatória (ALGHAMDI 

et. al., 2006; FERRARIS; FERRARIS, 1995; BANBURY et. al., 2006). 

Admite-se que, apesar das condutas preconizadas, o principal fator para 

redução do uso excessivo de hemoderivados possa ser a adoção de rotinas 

criteriosas e parametrizadas por parte das equipes cirúrgicas, durante a assistência 

pré e intra-operatória (FERRARIS; FERRARIS, 1995; SOUZA; MOITINHO, 2008). 

O uso de dispositivos tubulares e tipos de procedimentos realizados, durante 

as internações, foram consideráveis, o que implica em aumento do número de 

intervenções e exige maior atenção do profissional com o paciente. 
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Quanto aos tipos de incidentes ocorridos na Clínica Cirúrgica, durante o ano 

de 2010, os incidentes sem dano (5.454 registros) foram os mais recorrentes, 

seguido das circunstâncias notificáveis (1.291 registros), evento adverso (218 

registros) e quase-erro (18 registros).  

A prevalência das circunstâncias notificáveis foi de 84,7% e apontou falhas no 

gerenciamento, organização e método de trabalho.  

Dentre as circunstâncias notificáveis, as relacionadas ao processo clínico 

ganham destaque ao evidenciar uma alta frequência de prescrições de 

medicamentos e de cuidados sem a devida checagem, correspondendo a 69,4% do 

total dos registros.  

A ausência da checagem de medicamentos também foi encontrada em 

estudos nacionais e internacionais e é apontada como uma falha durante a 

assistência ao paciente, ocorrendo não somente em ambientes do bloco cirúrgico, 

mas também em outras unidades como UTI e pediatria (FORSTER et. al., 2004; 

MELO; PEDREIRA, 2005; BECCARIA et. al.,  2009;;  SETZ;;  D’INNOCENZO,  2009).   

Estudo sobre auditoria da qualidade dos registros nos prontuários de 

pacientes internados em unidades de um hospital universitário, do município de São 

Paulo, evidenciou que a checagem das prescrições de enfermagem estava presente 

em 70,7% dos prontuários, entretanto, apenas 1% dessas checagens estavam 

completas. A checagem da prescrição médica constava em 98,1% dos prontuários, 

porém, apenas 1,7% estavam completas (SETZ;;  D’INNOCENZO,  2009).   

Quanto às circunstâncias notificáveis relacionadas à medicação, foram 

registrados 219 eventos, correspondendo a 16,9% dos registros. Os tipos de 

circunstâncias notificáveis identificadas foram falta de medicamento e não 

dispensação do medicamento pela farmácia.  

A presença dessas circunstâncias aponta falhas no processo de previsão, 

provisão e dispensação de medicamentos, interferindo na continuidade do processo 

terapêutico medicamentoso.  

A dispensação faz parte do processo de atenção à saúde e deve ser 

considerada como uma ação integrada do farmacêutico com os outros profissionais 

da saúde, em especial, com os que prescrevem (GALATO et. al., 2008). 
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Reconhece-se que a falta de medicamento ou a sua não dispensação pode 

acarretar a ocorrência de outros tipos de incidentes, tais como a omissão de dose. É 

importante haver maior interação entre a equipe multidisciplinar e os subsistemas 

que compõem as instituições de saúde, com foco na comunicação e negociação 

entre os profissionais que prescrevem, dispensam e administram os medicamentos 

(SILVA et. al., 2007; SILVA et. al., 2011).  

Outras circunstâncias notificáveis que se destacaram estão relacionadas à 

falta de equipamento médico, como termômetro, máscara/kit para nebulização e 

esfigmomanômetro. 

O suprimento adequado dos recursos materiais é fundamental para o 

processo contínuo da assistência, devendo haver uma rotina de reposição e 

manutenção de materiais e equipamentos, no início de cada plantão e após cada 

atendimento (COSTA; GUIMARÃES, 2004), uma vez que a falha, no gerenciamento 

de recursos materiais e equipamentos médico-hospitalares, pode prejudicar a 

resolubilidade da assistência à saúde, que influencia, diretamente, na qualidade do 

cuidado (OLIVEIRA; CHAVES, 2009; SOUZA et. al., 2011).  

A enfermagem é uma das categorias profissionais mais responsáveis pela 

previsão, provisão e controle da utilização dos materiais médico-hospitalares e 

estudos apontam a importância da articulação entre o trabalho assistencial e 

gerencial do enfermeiro para contemplar as necessidades de saúde do paciente 

(HAUSMANN; PEDUZZI, 2009; OLIVEIRA; CHAVES, 2009).  

Cabe ao enfermeiro supervisionar, adequadamente, o trabalho da equipe de 

enfermagem e, ainda, proporcionar educação continuada e atualização constante do 

conhecimento com a finalidade de controlar os custos e a qualidade no uso de 

recursos materiais utilizados na assistência ao paciente. (OLIVEIRA; CHAVES, 

2009).  

As circunstâncias relacionadas à falta de hemoderivados evidenciam falhas 

na captação e manutenção desses produtos pelo serviço especializado, entretanto é 

um serviço que depende da demanda espontânea de doadores.  

Estudos incentivam a utilização de recursos mercadológicos e apontam a 

necessidade de investigar a concepção da população sobre a doação de sangue 

para subsidiar a elaboração de estratégias educativas, a mobilização, captação e 
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fidelização de um público crescente. Além disso, visam à doação de sangue 

consciente, responsável, voluntária e periódica (LUDWIG; RODRIGUES, 2005; 

GIACOMINI; LUNARDI FILHO, 2010), evitando, assim, a ocorrência de um evento 

grave devido à falta de estocagem de sangue.  

Ainda como circunstâncias notificáveis, o registro de escala sobrecarregada 

evidencia falhas na gestão de pessoas. Esse tipo de circunstância é preocupante, 

pois pode resultar em fadiga e estresse profissional, além de influenciar no 

desempenho do serviço e na descontinuidade do tratamento do paciente (BALDWIN 

et. al., 2003). 

O quantitativo de pessoal é um importante indicador de segurança do 

paciente, contudo, manter os profissionais de saúde capazes e motivados parece 

ser um dos maiores desafios para os hospitais (EL-JARDALI et. al., 2011; EL-

JARDALI et. al., 2007).  

Evidências mostram que existe um vínculo forte entre a disponibilidade de 

pessoal e os resultados de saúde da população e confirmam a ocorrência de 

grandes catástrofes em organizações com insuficiência de pessoal (EL-JARDALI et. 

al., 2007; SANDARS; COOK, 2007).  

No âmbito da avaliação dos serviços, a gestão de pessoas é uma dimensão 

humana considerada o centro das discussões gerenciais e, mais especificamente, a 

avaliação quanti-qualitativa do pessoal de enfermagem é retratada como indicador 

essencial da gestão hospitalar por interferir, diretamente, na humanização da 

assistência, na eficácia e nos custos da atenção à saúde (GAIDZINSKI; FUGULIN; 

CASTILHO, 2005; KURCGANT; TRONCHIN; MELLEIRO, 2006).  

O dimensionamento de pessoal, com adequado quantitativo de profissionais, 

permite atender às necessidades dos pacientes, refletindo o padrão de cuidado 

pretendido pelos serviços de saúde (GAIDZINSKI; FUGULIN; CASTILHO, 2005), 

além de aumentar as possibilidades para um cuidado seguro e para o relato dos 

incidentes (EL-JARDALI et. al., 2011). 

Os incidentes sem danos identificados foram diversos e obtiveram prevalência 

de 82%, sendo os mais frequentes aqueles relacionados ao processo clínico. 

Destacou-se a presença de sinais vitais incompletos, que correspondeu a 73,6% do 
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total de incidentes sem danos registrados, que mostrou, mais uma vez, o papel da 

enfermagem diante desse cuidado.  

A anotação dos sinais vitais deve ser realizada em impresso próprio, pois são 

parâmetros que demonstram o estado geral do paciente. Nos casos de ausência, se 

desconhece se houve algum desvio do quadro hemodinâmico como alteração na 

pressão arterial ou hipertermia que interferem na evolução do paciente e prejudicam 

a qualidade da assistência. A importância de verificar todos os sinais vitais, 

temperatura, pulso, frequência respiratória e pressão arterial (LUZ; MARTINS; 

DYNEWICZ, 2007), de acordo com a rotina pré-estabelecida na instituição é 

imprescindível para o paciente. 

Outros incidentes sem danos relacionados ao processo clínico foram omissão 

de cuidado, falhas durante procedimentos/técnicas e diagnóstico errado, os quais 

prejudicam a imagem da instituição e do comprometimento profissional com a 

assistência ao paciente e é uma realidade apontada por vários estudos (NEALE; 

WOLOSHYNOWYCH; VINCENT, 2001; FORSTER et. al., 2004; BAKER et. al., 

2004; SZEKENDI et. al., 2006).  

A ocorrência desses eventos é frequente e reportam a necessidade de melhor 

preparar os profissionais de saúde para uma assistência segura e de qualidade, com 

habilidades técnicas adequadas, conhecimento científico e constante educação 

continuada em serviço (HARADA; MARIN; CARVALHO, 2003; BEZERRA, 2003; 

SANTOS; CEOLIN, 2009; NEWMAN-TOKER; PRONOVOST, 2009; BECCARIA et. 

al., 2009). 

Quanto aos incidentes sem danos relacionados à medicação, destacou-se a 

omissão de dose em 254 (41,3%) internações, o que implicou na interrupção do 

esquema terapêutico medicamentoso. Outros incidentes sem danos identificados 

foram relacionados à hora, dose, prescrição, medicamento errado, via errada e 

paciente errado. 

Essa realidade também é verificada em outras instituições de saúde, já que 

os incidentes mais frequentemente descritos na literatura estão relacionados à 

omissão de dose, concentração errada, via errada, horário errado, técnica errada, 

paciente errado, prescrição errada, medicamento errado, velocidade errada e 

administração de medicamento vencido (NASCIMENTO et. al., 2008; BECCARIA et. 
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al., 2009; HARADA; MARIN; CARVALHO, 2003; CAMARGO; PADILHA, 2003; 

PAIVA; PAIVA; BERTI, 2010; SANTOS; CEOLIN, 2009; MELO; PEDREIRA, 2005; 

FORSTER et. al., 2004; NEALE; WOLOSHYNOWYCH; VINCENT, 2001; BAKER et. 

al., 2004; SZETENDI et. al., 2006; FREITAS; ODA, 2008).  

Também são encontrados eventos mais sistêmicos como os relacionados à 

suspensão da medicação por falta na instituição, às anotações inadequadas sobre o 

medicamento (identificação e checagem), ao manuseio inadequado dos dispositivos 

de infusão venosa e às falhas no preparo e solicitação dos medicamentos 

(BECCARIA et. al., 2009; CAMARGO; PADILHA, 2003).  

A OMS vem estimulando todos os países do mundo a analisar os erros de 

medicação e atentar à segurança do paciente, entretanto, em muitos deles, as 

discussões e implementações de estratégias relacionadas à temática estão bastante 

avançadas. Uma das primeiras atitudes foi o incentivo à sistematização da coleta de 

informações detalhadas sobre o erro, para que sejam analisadas com vistas ao 

planejamento e adoção de estratégias para a redução de incidentes similares no 

futuro (THOMAS; PANCHAGNULA, 2008; SILVA et. al., 2011).  

Os incidentes sem danos relacionados à medicação devem ser investigados 

para identificação de falhas, durante o processo de distribuição, preparo, prescrição 

e administração, no sentido de prevenir a ocorrência de um evento adverso assim 

como, minimizar possíveis transtornos emocionais, psicológicos e/ou processos 

judiciais para paciente, profissionais e instituição de saúde. 

Quanto às causas e aos fatores de risco, para a ocorrência dos incidentes 

relacionados a medicamento, estão prescrição de múltiplas drogas e diferentes 

dosagens, conhecimento deficiente da equipe sobre o medicamento, não devolução, 

para a farmácia, de medicamentos não utilizados, ambiente com interferências 

durante o preparo, transcrição das prescrições e falhas na escrita e redação 

(MIASSO et. al., 2006; NEALE; WOLOSHYNOWYCH; VINCENT, 2001; FREITAS; 

ODA, 2008).  

Investigações em três hospitais brasileiros apontam, como principais 

problemas para a ocorrência do erro de medicação, o próprio ambiente hospitalar, o 

frequente número de falhas no preparo, relacionadas à técnica e ao preparo 

antecipado dos medicamentos, a ocorrência de falhas de técnica, de comunicação e 
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identificação do paciente. Tendo em vista que os erros ocorrem devido às falhas no 

sistema e para sua redução deve-se observar e analisar o sistema de medicação, a 

formação de uma comissão multidisciplinar seria necessária para avaliar a 

segurança do sistema, promover grupos de discussão entre a enfermagem e equipe 

multidisciplinar, promover melhorias do ambiente e treinamentos contínuos e 

estimular a presença efetiva da enfermeira no processo de administração de 

medicamentos (CASSIANI, 2005; MIASSO et. al., 2006; SILVA et. al., 2011). 

A abordagem centrada no sistema é a mais aceita na atualidade, justificando 

que a ocorrência de eventos desse tipo está relacionada, principalmente, às 

condições de trabalho e tenta construir defesas para evitar os erros e reduzir seus 

efeitos (CASSIANI, 2005).  

A prevalência do quase-erro foi de 1,7%, o que infere a não cultura dos 

profissionais de saúde em anotar a ocorrência de um incidente desse tipo.  

A identificação e registro do quase-erro são altamente relevantes, visto que 

podem revelar as fragilidades do sistema organizacional, aumentar a sensibilização 

para a percepção dos potenciais riscos e mostrar como os gestores podem planejar 

estratégias para reverter, com sucesso, uma situação considerada indesejada 

(CARTHEY; LEVAL; REASON; 2001). Além disso, permite estudar a causa-raiz de 

determinado problema sem o medo de punições, possibilita maiores esclarecimentos 

por parte dos profissionais envolvidos, já que o erro não chegou a ser efetivado e, 

portanto, facilita a descoberta dos potenciais riscos de determinada assistência.  

A abordagem de recuperar o incidente, especialmente do quase-erro para 

posterior aprendizagem, é derivada da ciência industrial e da teoria do erro, sendo 

considerada de extrema importância para a identificação, compreensão e tratamento 

dos fatores contribuintes e/ou de risco, interrompendo as chances desses fatores 

resultarem em um incidente (VAN DER SCHAAFER, 1991; VAN DER SCHAAF; 

CLARKE, 2004).  

A partir dessa realidade, a OMS incentiva a recuperação dos incidentes de 

modo a promover um sistema de resiliência ativa nas instituições de saúde, com a 

finalidade de, continuamente, prevenir, detectar, atenuar ou amenizar riscos ou 

incidentes, recuperando sua capacidade original para fornecer funções básicas, 

juntamente, com processos melhorados (WHO, 2009a). 
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Os eventos relacionados à medicação foram destaques na categoria de 

quase-erro e apontaram a importância do gerenciamento desse tipo de incidente 

para evitar situações inesperadas, durante a assistência ao paciente.  

No Brasil, a responsabilidade da administração de medicamentos é, 

frequentemente, atribuída à equipe de enfermagem e, sendo o enfermeiro o líder da 

equipe, assume um papel fundamental no cuidado ao paciente que se encontra em 

terapia medicamentosa. Entre os cuidados, no processo de administração de 

medicamentos, destacam-se a avaliação da pré-administração, dose de 

administração, avaliação e promoção dos efeitos terapêuticos, identificação e 

redução de efeitos adversos, prevenção de interações medicamentosas e controle 

da toxicidade (SANTANA, 2006; SILVA et. al., 2007). 

Pelo fato de a enfermagem atuar essencialmente no final do processo da 

terapia medicamentosa, sua responsabilidade em evidenciar e impedir falhas 

aumenta, pois a ação de administrar é a última barreira para interromper o sistema e 

evitar erros que, por ventura, tiveram início nas primeiras fases desse processo, tais 

como prescrição e cálculo de dose (MIASSO et. al., 2006).  

Entretanto, para seguir o raciocínio lógico durante esse procedimento e 

garantir a eficiência e segurança do paciente, durante a terapia medicamentosa, ter 

conhecimento é imprescindível e se configura na melhor forma de prevenir a 

ocorrência de erros (SILVA et. al., 2007). 

Outros quase-erros identificados apontaram falhas na organização do serviço 

e no planejamento da assistência multiprofissional. Os erros de diagnóstico são 

reconhecidos como uma das causas de processos judiciais mais frequente e 

financeiramente mais dispendiosa. Uma investigação realizada nos EUA concluiu 

que, dos 45.345 processos judiciais por má prática nos cuidados de saúde primários 

entre os anos de 1985 e 2000, um terço tinha como fundamento o erro no 

diagnóstico (PHILIPS et. al., 2004). 

A análise dos processos registrados no Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Goiás – CREMEGO, entre os anos de 2000 e 2006, verificou a ocorrência 

de 2.293 denúncias, dentre as quais destacaram 724 casos classificados como 

incompetência médica. Dentre esses, 52,6% se referiram à insatisfação com os 
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resultados obtidos no tratamento, 29,4% à morte do paciente e 10,3% ao erro 

diagnóstico (FUJITA; SANTOS, 2009). 

É importante ao profissional atentar-se ao significado da relação médico-

paciente, especialmente quando se diz respeito à comunicação e ao 

estabelecimento de um modelo de medicina mais humanístico, visando ao respeito e 

à dignidade do paciente, proporcionando possibilidades para melhor investigação 

dos casos e evitando, portanto, uma série de incômodos e aborrecimentos (FUJITA; 

SANTOS, 2009; SANTOS et. al., 2010).  

Uma adequada investigação da situação de saúde do paciente acoplada ao 

conhecimento científico possibilitam a redução de preparo cirúrgico desnecessário e, 

principalmente, de diagnósticos equivocados. Vale ressaltar, ainda, a importância da 

integração das ações entre as diversas categorias profissionais, no intuito de 

minimizar os potenciais riscos de uma internação e aumentar as possibilidades de 

detecção de quase-erros para que um incidente grave não aconteça.  

Os eventos adversos obtiveram prevalência de 18,7% e podem ser 

considerados os incidentes de maior gravidade por resultar em algum tipo de dano 

ao paciente.  

Esse resultado se difere da estimativa de 10% da OMS (2007), entretanto se 

aproxima do resultado de Carneiro, Bezerra, Silva, Souza, Paranaguá (2011) que 

estimou prevalência de 19% de eventos adversos.  

Estudo realizado em prontuários de 1.809 beneficiários do Medicare nos EUA 

que foram hospitalizados após artroplastia total do quadril, entre os anos de 2002 e 

2007, apontou taxa global de 5,8% de eventos adversos, sendo taxas anuais de 

9,1%, 8,2%, 4,9%, 4,1%, 3,5% e 3,0%, respectivamente (HUDDLESTON et. al., 

2011). Outro estudo realizado com pacientes submetidos à artroplastia total do 

joelho identificou taxa anual de eventos adversos, entre os anos de 2002 e 2004, de 

9,2%, 6,4% e 5,8%, respectivamente (HUDDLESTON et. al., 2009).  

Ambos os estudos apontam um declínio das taxas de eventos adversos que é 

decorrente da implantação de estratégias de gestão de riscos e de ações de 

melhoria contínua para a redução de recorrências. Nesse sentido, um dos desafios 

para os profissionais da Clínica Cirúrgica é o registro sistemático dos eventos 

                                                        Discussão | 



108 

 

adversos para diagnóstico e monitoramento, a fim de verificar os padrões de 

qualidade a serem seguidos e/ou modificados. 

Os eventos adversos mais frequentemente registrados estão relacionados ao 

processo clínico, com destaque para a dor em pós-operatório. O controle efetivo da 

dor é essencial para o cuidado do paciente cirúrgico, sendo que a terapia 

farmacológica visa minimizar o desconforto, prevenir os efeitos deletérios, facilitar o 

processo de recuperação e tornar o tratamento economicamente compensador 

(MORAES et. al., 2008). 

A segurança e qualidade no processo do controle da dor encontram-se 

diretamente relacionadas a fatores como características do paciente, indicação 

apropriada do uso terapêutico, administração correta, seleção criteriosa dos 

fármacos e avaliação dos eventos adversos dos fármacos, principalmente, pela 

equipe de enfermagem que é responsável pelo monitoramento dos pacientes em 

tempo integral (SECOLI et. al., 2009). 

No Brasil, o interesse das instituições na acreditação e na certificação de 

qualidade de serviços hospitalares por programas como os propostos pela ONA e 

pela JCAHO, evidenciou a importância da segurança e qualidade nos cuidados 

oferecidos aos pacientes e incluem, como item de avaliação, os cuidados relativos 

ao controle efetivo da dor (JCAHO, 2001). 

Nos EUA, os profissionais que atuam nos hospitais preocupam-se com a 

avaliação dos desfechos e com a ocorrência de eventos adversos das terapias 

analgésicas, por ser a dor, um dos sintomas mais frequentes e, a ausência de dor, 

um indicador de qualidade (JCAHO, 2001). 

 No âmbito da enfermagem, ainda que sinais e sintomas sejam considerados 

desfechos intermediários da avaliação de cuidados em saúde, no controle da dor 

pós-operatória são fundamentais, uma vez que podem ajudar a medir o sucesso ou 

não das associações terapêuticas comumente utilizadas. Sendo assim, a avaliação 

sistemática dos pacientes submetidos à terapia analgésica pode auxiliar a equipe 

médica a adequar o regime terapêutico do paciente, subsidiar a proposição de 

intervenções preventivas, no intuito de evitar adversidades, e contribuir com serviço 

de farmacovigilância para a notificação de eventos adversos (SECOLI et. al., 2009). 
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 Foi observado um grande número de pacientes com uso de algum tipo de 

dispositivo tubular e, em decorrência da manutenção/manipulação inadequada 

desses dispositivos, vários eventos adversos foram identificados envolvendo 

sondas, cateteres, drenos e tubo orotraqueal.  

A Clínica Cirúrgica é um ambiente onde o uso de dispositivos tubulares 

(sondas, drenos, cateteres ou estomas) é frequente, o que favorece a ocorrência de 

eventos adversos, especialmente, na presença de dimensionamento inadequado de 

pessoal, qualificação ineficaz dos profissionais de saúde para o manejo desses 

dispositivos, além da falta de orientação a pacientes e familiares (BERG; 

CORDEIRO, 2006; CUCOLO; PERROCA, 2010; BECCARIA et. al., 2009; 

CARNEIRO et. al., 2011). 

A literatura aponta que os eventos predominantes são perda do dispositivo, 

sinais flogísticos no local de inserção, hematomas, fixação incorreta, obstrução, 

extravasamento, infiltração e manuseio incorreto, o que denota falta de habilidade e 

até mesmo o desconhecimento do profissional responsável pela assistência dos 

pacientes que utilizam o equipamento (NASCIMENTO et. al., 2008; BECCARIA et. 

al., 2009; HARADA; MARIN; CARVALHO, 2003; PAIVA; PAIVA; BERTI, 2010; 

SANTOS; CEOLIN, 2009) e são situações semelhantes às encontradas nesse 

estudo.  

 Outros eventos adversos relacionados ao processo clínico foram deiscência 

cirúrgica, o que representa um prognóstico não desejável do pós-operatório e a 

ocorrência de falhas durante procedimentos técnicos. Vale lembrar que é importante 

manter uma equipe qualificada para a solução de possíveis intercorrências no 

período perioperatório e, principalmente, para agir com segurança durante todos os 

procedimentos que apoiam a cirurgia. A habilidade do profissional, ao realizar 

qualquer tipo de procedimento técnico, é fundamental para garantir a segurança do 

paciente e evitar danos consideráveis decorrentes da assistência. (SOUZA et. al., 

2011). Ressalta-se que a aquisição de habilidades pode ser alcançada por meio do 

processo de educação continuada e permanente (BEZERRA, 2003). 

 Os eventos adversos relacionados à medicação, também, foram frequentes e 

se limitaram às reações adversas. 
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Eventos adversos relacionados aos medicamentos se referem a qualquer 

dano causado ao paciente provocado pelo uso ou não de medicamentos (BATES et. 

al., 1997). Especificamente, a reação adversa a medicamento consiste em qualquer 

efeito prejudicial ou indesejado que se apresente após a administração de doses de 

medicamentos, normalmente, utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de 

uma enfermidade (OMS, 1972).  

Segundo estatísticas, somente 0,9% dos erros de medicação resultam em um 

evento adverso, sendo esse evitável sempre que resultante de um erro (BATES et. 

al., 1997; CASSIANI, 2005).  

 Quanto aos eventos adversos do tipo administração clínica foram 

evidenciados suspensão de cirurgia, internação indevida e exame marcado, mas 

não realizado, os quais foram decorrentes de falhas no planejamento, controle e 

gerenciamento do serviço e resultaram em prolongamento do tempo de internação, 

implicando na exposição do paciente a outros tipos de eventos e aumento dos 

custos hospitalares.  

O cancelamento de uma cirurgia eletiva implica em prejuízos ao hospital 

devido à ocupação do leito, à reserva da sala operatória, ao desperdício de material 

cuja esterilização é dispendiosa, ao pessoal envolvido no preparo de material e da 

sala cirúrgica e à perda da oportunidade de inclusão de outro paciente na 

programação cirúrgica (CAVALCANTE; PAGLIUCA; ALMEIDA, 2000; PASCHOAL; 

GATTO, 2006; SÁ; CARMO; CANALE, 2011). 

Entretanto, essa é uma realidade apontada em outros hospitais brasileiros. No 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC), Rio de Janeiro, foi verificado que, das 737 

cirurgias programadas durante o ano de 2008, 170 (23%) foram suspensas. 

Problemas institucionais, administrativos e logísticos foram as principais causas, 

correspondendo a 70% das suspensões, refletindo a necessidade de adequar a 

estrutura organizacional para uma melhor assistência ao paciente cirúrgico (SÁ; 

CARMO; CANALE, 2011). 

Do total de 6.132 cirurgias programadas entre janeiro de 2007 e julho de 

2008, no Departamento de Cirurgia Geral de um hospital localizado em Fortaleza, no 

estado do Ceará, 1.018 cirurgias foram suspensas, obtendo taxa de suspensão de 

16%. As justificativas se relacionaram à organização da unidade, como prioridade 
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para urgência, ao erro na programação cirúrgica, à alocação inadequada de 

recursos humanos e à alocação de materiais e equipamentos (LANDIM et. al., 

2009). 

Apesar das diferenças encontradas nos diversos estudos sobre suspensões 

cirúrgicas, avaliar a sua ocorrência deve ser uma prática constante no intuito de 

minimizar as falhas relacionadas à organização do serviço, uma vez que a taxa de 

suspensão cirúrgica é um dos critérios de avaliação da eficiência dos serviços de 

cirurgia por evidenciar o grau de desempenho do serviço e do centro cirúrgico 

(PERROCA; JERICÓ; FACUNDIN, 2007).  

 As infecções são eventos adversos recorrentes durante a assistência no pré e 

pós-operatório e foram identificadas em vários pacientes. No Brasil a prevaência de 

infecção hospitalar é estimada em 15% das internações com incidência de 13%, nos 

hospitais vinculados ao SUS das grandes capitais (PRADE et. al.. 1995).  

Esse tipo de evento é considerado um problema grave de saúde pública que 

exige, dos responsáveis pelos serviços de saúde, ações efetivas de prevenção e 

controle, por ameaçar tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde, acarretar 

sofrimento e resultar em gastos excessivos para o sistema de saúde. Pode, ainda, 

ter como efeito processos e indenizações judiciais, nos casos comprovados de 

negligência durante a assistência prestada (BRASIL, 2009). 

Nessa perspectiva, o Primeiro Desafio Global para a Segurança do Paciente, 

lançado para os anos de 2005 e 2006, teve como foco a infecção relacionada à 

assistência à saúde, com o slogan Cuidado Limpo é Cuidado Seguro. Essa 

campanha estabeleceu padrões simples e claros para higienização das mãos, uma 

campanha educacional e o primeiro Manual para higienização das mãos na 

assistência à saúde da OMS (CARRARA; SALLES, 2009).  

Segundo a Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998, todos os 

hospitais do País devem manter um programa de controle de infecção hospitalar por 

meio do desenvolvimento de ações que visem à redução máxima possível da 

incidência e da gravidade desses incidentes. Faz-se necessário, ainda, a construção 

de indicadores epidemiológicos, análise, interpretação, publicação e divulgação de 

relatórios periódicos a todos os serviços e à direção da instituição de saúde, além de 

debater os resultados entre a comunidade hospitalar (BRASIL, 1998).  
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 Os eventos adversos relacionados aos acidentes com o paciente foram úlcera 

de pressão, queda e queimadura.  

Estudos apontam que a prevalência de úlcera por pressão entre pacientes 

adultos hospitalizados pode variar de 3 a 35%, destacando que em unidades de 

Clínica Cirúrgica a taxa é de 13% (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY 

PANEL, 1989; AMLUNG; MILLER; BOSLEY, 2001; GOMES et. al., 2010).  

A presença de escore de risco, segundo Braden, e alterações neurológicas, 

urinárias e nutricionais nos clientes avaliados, independente da unidade de 

internação clínica ou cirúrgica, exposição à umidade, diminuição da percepção 

sensorial, oferta do valor energético inadequada, tempo de internação superior a 10 

dias e sepse, são fatores que agem, sinergicamente, no desenvolvimento de úlcera 

por pressão (GOMES et. al., 2010; SILVA et. al., 2011).  

Os incidentes envolvendo a integridade da pele resultam em prejuízos tanto 

financeiros para o hospital devido ao prolongamento da internação quanto para o 

paciente que poderá apresentar consequências físicas ou até psicológicas (PAIVA; 

PAIVA; BERTI, 2010). 

Outros estudos, também, verificam a ocorrência de quedas e queimaduras 

(CARNEIRO et. al., 2011; SOUZA et. al., 2011), sendo classificada como da própria 

altura, da maca, da cama e da cadeira, podendo gerar constrangimento e/ou outros 

danos irreversíveis (NASCIMENTO et. al., 2008; PAIVA; PAIVA; BERTI, 2010; 

SANTOS; CEOLIN, 2009; DAVENPORT et. al., 2009).  

 A queda é um dos eventos adversos mais comuns entre pacientes 

hospitalizados, totalizando cerca de 70% dos acidentes com pacientes internados 

em hospitais. Nos EUA, o custo relacionado a quedas é em torno de US$75 bilhões 

a US$100 bilhões de dólares por ano. Além dos prejuízos financeiros, valem 

mencionar os físicos como fraturas ósseas, traumatismos e outros danos que podem 

limitar o paciente, na sua atividade e independência, comprometendo o bem estar 

físico e mental (MARIN; BOURIE; SAFRAN, 2000). Além disso, estudos apontam 

maior probabilidade de ocorrência de quedas em domicílio, após alta hospitalar, por 

pacientes que sofreram esse evento durante hospitalização (DAVENPORT et. al.., 

2009).  
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Sua ocorrência pode ser justificada pela vigilância inadequada de pacientes 

sem condições físicas para deambular sozinho. Os fatores de risco estão presentes, 

principalmente, em clientes internados em unidades cirúrgicas, sendo maior em 

pacientes no pré e pós-operatório de neurocirurgia, evidenciando a necessidade em 

aumentar a vigilância de pacientes que demandam assistência perioperatória 

(DECESARO; PADILHA, 2001; DICCINI; PINHO; SILVA, 2008).  

Algumas medidas adotadas para a prevenção de quedas compreendem a 

elevação de grades nas camas e a aplicação de técnicas de restrição de 

movimentos, como por exemplo, a contenção no leito, desde que realizada 

corretamente e de forma monitorada para que não acarrete prejuízos ao paciente 

(DECESARO; PADILHA, 2001).  

Os eventos adversos relacionados ao equipamento médico foram pouco 

frequentes, porém resultaram em aumento da internação. Incidentes dessa natureza 

denotam falhas nas etapas do planejamento, controle e supervisão do trabalho 

quanto às demandas na previsão, provisão e manutenção dos equipamentos da 

unidade, interferindo na segurança do paciente durante o perioperatório (SOUZA et. 

al., 2011).  

Sua ocorrência diminui a resolubilidade da assistência além de contribuir para 

a visão de precariedade dos serviços despendidos pelo SUS (COSTA et. al., 2010). 

Evidencia-se, assim, que o nível de desenvolvimento de uma organização, de 

seus processos de trabalho e de seus profissionais, pode afetar diretamente os 

resultados do cuidado, pois os incidentes são, em sua maioria, resultados de falhas 

do sistema no qual se desenvolvem as atividades. Baseado nessas evidências 

alguns hospitais têm modificado sua filosofia e infraestrutura a fim de oferecer 

melhores condições de trabalho e desempenho profissional (REASON, 2005; 

PEDREIRA; HARADA, 2009).  

A partir da análise dos incidentes, observa-se que quanto maior a sua relação 

com o sistema organizacional, menor o grau de previsibilidade e maior a gravidade 

(CHIANCA, 2006). 

Estudos apontam uma taxa de mortalidade de 1,0% para pacientes que 

sofreram eventos adversos durante hospitalização, especificamente, após cirurgias 

de grande porte e comentam que a ocorrência de qualquer tipo de evento adverso 
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associada à mortalidade pós-procedimento aumenta durante os 30 dias que 

sucedem a internação (HUDDLESTON et. al., 2009; HUDDLESTON et. al., 2011). 

A ocorrência dos eventos adversos, de certa forma, pode ser minimizada 

apenas com atitudes gerenciais e mudança de comportamento dos profissionais de 

saúde. Nessa perspectiva, a OPAS incluiu as seguintes estratégias de ação no 

Plano de Trabalho Bianual para 2010 e 2011: melhorar a organização, gestão e 

prestação de serviços em saúde; fortalecer a liderança, governança e a base 

científica dos sistemas de saúde; assegurar a melhoria do acesso, a qualidade e o 

uso de produtos médicos e tecnologias sanitárias e assegurar a existência de um 

pessoal de saúde disponível, competente, produtivo e capaz de responder às 

necessidades, visando à melhoria dos resultados em saúde (OPAS, 2010). 

Doug Bonacum, vice-presidente para Segurança da Kaiser Permanente, a 

maior organização sem fins lucrativos integrada ao sistema de saúde dos EUA, 

descreve as seguintes ações a serem tomadas imediatamente após um evento 

adverso:  

(i) Passo 1 - Cuidar do paciente – a primeira prioridade é atender às 

necessidades atuais de cuidado do paciente, avaliando sua condição e 

determinando o que precisa ser feito imediatamente. 

(ii) Passo 2 - Comunicar-se com o paciente – depois de atender às 

necessidades clínicas imediatas do paciente, o profissional deve se preparar para a 

comunicação inicial com o paciente e/ou seu representante. A equipe deve designar 

um líder para coordenar e organizar as comunicações. A comunicação inicial com o 

paciente, após um evento adverso, deve incluir o que aconteceu – até onde se sabe 

– e como isso afetará o paciente, incluindo os efeitos imediatos e o prognóstico. 

Deve também incluir uma declaração  de  empatia  e  compaixão,  como  “Eu  sinto  muito  

que   isso   tenha   acontecido   com   você”,   mesmo   que   a   causa   ainda   não   seja  

conhecida. Finalmente, deve incluir uma promessa de acompanhar e manter uma 

comunicação clara e permanente com o paciente e sua família. 

(iii) Passo 3 - Informar às partes devidas – várias pessoas, departamentos, 

entidades ou agências podem precisar ser notificadas de que houve um evento 

adverso. O profissional deve conhecer a política de sua instituição para notificar os 

eventos adversos.  
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(iv) Passo 4 - Checar o prontuário médico – o prontuário médico deve conter 

um registro completo e preciso das informações clínicas referentes ao resultado do 

evento adverso imprevisto. Conforme for aplicável, deve incluir os detalhes objetivos 

da situação, escritos em uma linguagem neutra e livre de julgamento; a condição do 

paciente imediatamente antes do evento; a intervenção depois do evento adverso e 

a resposta do paciente; a notificação do médico da atenção primária e do médico 

assistente e a informação compartilhada com o paciente e/ou seu representante 

após o evento (KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN & THE PERMANENTE 

FEDERATION; 2002).  

Assim, acredita-se que o investimento na capacitação dos profissionais e a 

adoção de condutas gerenciais voltadas para o monitoramento dos incidentes 

possibilitam, além do diagnóstico da situação dos serviços de saúde, o 

redirecionamento da tomada de decisão dos gestores para a qualidade da 

assistência com foco no cuidado seguro.  

 Quando comparadas as prevalências de circunstância notificável (84,7%), de 

incidente sem dano (82,0%), de quase-erro (1,7%) e de evento adverso (18,7%) 

constataram-se diferenças estatísticas entre quase-erro e demais incidentes, 

sugerindo subnotificação e evidenciando a necessidade de sensibilizar os 

profissionais de saúde para a importância do registro completo e adequado dos 

incidentes, mesmo que ele não tenha acontecido.  

Estudo realizado em um hospital da Rede Sentinela, no setor de 

Gerenciamento de Risco, confirma essa necessidade ao verificar que, durante três 

anos, apenas 100 registros de notificações foram realizados. Os resultados 

mostraram além de subnotificação, a ocorrência de falhas no preenchimento do 

formulário, a ausência de informações sobre o evento, o desconhecimento dos 

profissionais sobre a importância de notificar e a necessidade de estimular o registro 

completo do evento ocorrido (BEZERRA et. al., 2009). 

 Outros estudos apontam que, quando existe apoio por parte da gestão 

hospitalar, o relato dos eventos indesejados ocorre com maior frequência e 

segurança por parte dos profissionais. Também afirmam que uma liderança forte 

pode ser capaz de desenvolver uma cultura para a busca e resolução das causas 

subjacentes dos erros em saúde e possíveis danos aos pacientes, aumentando, 
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assim, o desenvolvimento da percepção de segurança no ambiente institucional 

(WONG; BEGLARYAN, 2004; EL-JARDALI et. al., 2011).  

Quanto aos fatores associados, o sexo masculino demonstrou ser um fator de 

proteção frente à ocorrência de incidente sem dano e do quase-erro, o que difere de 

outros estudos que apontam maior probabilidade de ocorrência de incidentes em 

pacientes do gênero masculino (SOUSA et. al., 2011; ROQUE; MELO, 2011).  

O tempo de internação igual ou superior a quatro dias foi apontado como fator 

de risco para a ocorrência de circunstância notificável, incidente sem dano e eventos 

adversos, com destaque para o incidente sem dano com risco aumentado em até 34 

vezes.  

O tempo de internação é comumente utilizado como indicador de eficiência 

hospitalar e medida substitutiva de custos, sendo, ainda, utilizado como medida de 

avaliação da qualidade do cuidado prestado (THOMAS; GUIRE; HORVAT, 1997).   

Permanências, significativamente, mais curtas do que o esperado podem 

indicar a presença de esforços voltados para a diminuição de custos por meio da 

alta prematura dos pacientes. Por outro lado, tempos de permanência, 

significativamente, mais longos podem ser interpretados como indicativo de 

ineficiência administrativa ou baixa qualidade do cuidado prestado, visto que essa 

permanência pode ser necessária em decorrência de complicações resultantes de 

um cuidado deficiente (THOMAS; GUIRE; HORVAT, 1997; ROQUE; MELO, 2011). 

Ressalta-se que a longa permanência mantém relação com a necessidade de 

realização de exames complementares e especializados, ainda durante a 

internação. Adicionalmente, há situações em que a internação é antecipada ou 

prolongada para garantir a hospitalização do paciente, podendo, ainda, gerar 

aumento da permanência hospitalar diante da falta de recursos de custeio e 

equipamentos quebrados, além de dificuldades financeiras, familiares e sociais 

(ROQUE; MELO, 2011). 

A intervenção cirúrgica está associada ao aumento do risco de ocorrência de 

uma circunstância notificável em seis vezes, entretanto se comportou como fator de 

proteção para a ocorrência de evento adverso. 

Estudo sobre eventos adversos em hospitais do Colorado e Utah (EUA) 

calculou taxa de incidência de 1,9% para o total de pacientes internados. Dentre os 
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pacientes submetidos à cirurgia e, nos casos de parto, a taxa de incidência de 

eventos adversos foi de 3,0%, sendo 54% considerados evitáveis e 5,6% resultaram 

em óbito (ARANAZ-ANDRÉS et. al., 2008).  

No estudo para determinar a taxa de eventos adversos em pacientes 

cirúrgicos na Austrália, a prevalência de internações cirúrgicas associadas ao evento 

adverso foi calculada em 21,9% (KABLE; GIBBERD; SPIGELMAN, 2002). Quanto à 

prevenção, 47,6% dos eventos foram classificados como altamente evitáveis, 31,4%, 

pouco evitáveis e 20,8%, não evitáveis.  

O serviço especializado tem como principais objetivos diminuir morbi-

mortalidade, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir custos com a 

doença por meio, especialmente, da redução do número de reinternações 

(DALL’AGO et. al., 2006). Assim, considerando que o campo de estudo é um 

ambiente especializado para a assistência à saúde no período pré e pós-operatório, 

acredita-se que o fator de proteção da variável realizar intervenção cirúrgica para a 

ocorrência de evento adverso esteja associado ao maior comprometimento e 

envolvimento dos profissionais de saúde ao cuidado prestado ao paciente cirúrgico. 

O uso de sondas demonstrou ser fator de risco para a ocorrência de eventos 

adversos, aumentando a probabilidade em 2,7 vezes. Já a utilização de cateter foi 

associada à ocorrência de incidente sem dano, com risco maior que duas vezes. 

 A utilização de dispositivos tubulares influencia na condição clínica do 

paciente e aumenta a gravidade, o que remete à relação aumento de custos e riscos 

clínicos citados no estudo de Roque; Melo (2011), além da elevação do número de 

intervenções realizadas nos pacientes durante a internação e aumento do tempo 

dispendido pelos profissionais. 

A prescrição de três medicamentos ou mais, por dia, aumentou a chance de 

ocorrência de incidente sem dano em quase duas vezes e, além disso, associa-se 

esse resultado à grande quantidade de incidentes sem danos identificados nos 

registros dos prontuários.  

O número de medicamentos prescritos por dia é apontado como fator de risco 

para a ocorrência de incidentes, em um estudo feito com idosos internados em 

unidade de clínica médica, principalmente do tipo interação medicamentosa, 
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demonstrando que quanto maior o número de medicamentos maior a probabilidade 

de ocorrer um tipo de evento (JUURLINK et. al., 2003).  

Esse resultado deve ser considerado, uma vez que grande parte das 

internações realizadas, durante o ano de 2010 na Clínica Cirúrgica, se referia a 

idosos.  

Assim, o processo de administração de medicamentos envolve complexos 

sistemas organizacionais que associados ao elevado número de medicamentos 

administrados aos pacientes criam oportunidades para erros (REASON, 2000; 

JUURLINK et. al., 2003; SILVA et. al., 2011). 

A infusão de hemoderivados, também, foi fator de risco para a ocorrência de 

eventos adversos, aumentando a chance de um evento em quase duas vezes mais.  

Diversas são as causas que expõem os pacientes a desenvolverem maior 

sangramento, destacando dentre os fatores preditores de necessidade de 

hemotransfusão: cirurgia de urgência; choque cardiogênico; baixo IMC (Índice de 

Massa Corpórea); disfunção grave de ventrículo esquerdo (FE<30%); idade superior 

a 74 anos; sexo feminino; hematócrito e hemoglobina baixos no pré-operatório; 

comorbidades como diabetes melito dependente de insulina e doença vascular 

periférica; creatinina > 1,8mg/dl; albumina < 4g/dl;  reoperações; TP (tempo de 

protombina) baixo no pré-operatório e tempo de circulação extracorpórea (SOUZA; 

MOITINHO, 2008). 

 Frente a isso não se pode atribuir a infusão de hemoderivados como causa 

única para a ocorrência dos incidentes, mas se estabelece uma relação entre a sua 

ocorrência e às ações desenvolvidas pelo profissional de saúde, organização e 

estrutura do serviço para o cumprimento de atividades relacionadas à 

hemotransfusão.  

As literaturas nacional e internacional, também, apontam outros fatores 

associados à ocorrência dos incidente (REASON, 2000; HUDDLESTON et. al., 

2009; ROQUE; MELO, 2011; SILVA et. al., 2011; HUDDLESTON et. al., 2011; 

SOUSA et. al., 2011).  

Com aumento da idade, especificamente na faixa etária de 60 anos ou mais, 

a probabilidade de ocorrência de eventos adversos é maior (HUDDLESTON et. al., 

2011).  
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 Quanto à distribuição dos pacientes por grupos etários e com base em 

valores absolutos, estudo realizado em hospitais portugueses constatou que o 

número de eventos adversos foi maior na faixa etária entre 75 e 84 anos de idade, 

atribuindo o resultado ao fato de que os doentes com idade mais avançada serem, 

na maioria das vezes, aqueles que apresentam mais comorbidades associadas e 

maior prevalência de fatores de risco, o que aumenta a probabilidade de obtenção 

de resultados menos favoráveis e, consequentemente, de ocorrência de eventos 

adversos (SOUSA et. al., 2011). 

Huddleston et. al. (2009) relataram a presença de comorbidades, mais 

especificamente, relacionada à insuficiência cardíaca congestiva e doença pulmonar 

obstrutiva crônica, como fator associado ao aumento significativo do risco de sofrer 

qualquer tipo de evento adverso durante a internação.  

 A admissão do tipo urgência, também, pode ser um fator associado, pois se 

caracteriza pela maior gravidade do paciente e implica no maior risco clínico e 

recursos necessários para o tratamento, o que, certamente, aumenta a 

probabilidade de ocorrer um evento adverso (ROQUE; MELO, 2011). 

 Verifica-se, assim, que o perfil de gravidade dos pacientes deve ser 

considerado, uma vez que podem compor grupos, extremamente, heterogêneos em 

relação ao consumo de recursos e riscos clínicos (ROQUE; MELO, 2011). 

 Frente a isso e, considerando que as instituições de saúde sofrem constantes 

modificações, há a necessidade de construir indicadores que atribuam qualidade 

tanto ao desenvolvimento dos processos de assistência à saúde quanto à 

manutenção da estrutura organizacional, a fim de obter resultados que possibilitem a 

avaliação contínua para que as possíveis falhas do sistema sejam identificadas, 

compreendidas e auxiliem na adoção de condutas preventivas.  
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A análise dos incidentes ocorridos, durante as internações na Clínica 

Cirúrgica de um hospital universitário, no ano de 2010, alcançou os objetivos pré-

estabelecidos.  

Foram analisadas 750 internações que apresentaram as seguintes 

características: 59,9% dos pacientes eram do sexo feminino e 40,1% do sexo 

masculino, com idade entre 2 a 96 anos e média de 46,88 anos.  

A presença de comorbidades além da doença fim de internação foi registrada 

em 41,6% das internações e 2,9%, apresentaram ausência de anotações sobre 

história clínica do paciente.  

A maioria da admissão na Clínica Cirúrgica foi eletiva (82,1%) com tempo de 

internação entre dois e oito dias para 82,2% das internações.  

A prescrição de medicamento ocorreu em 98% das internações com mediana 

igual a dois medicamentos por paciente/dia. 

Foi realizado, pelo menos, um tipo de intervenção cirúrgica em 85,9% das 

internações, sendo a profilaxia antibiótica realizada em 63,1%.  

A infusão de hemoderivado ocorreu em 8,3% das internações.  

O uso de dispositivos tubulares foi frequente, sendo que 90,7% das 

internações foram submetidas à implantação de cateter, 31,3%, ao uso de sondas e 

14,3%, ao uso de drenos. Outro dispositivo utilizado foi o tubo 

orotraqueal/traqueostomia em 1,6% das internações.  

 A categoria profissional com maior participação na evolução clínica do 

paciente foi a medicina, com 89,7% das internações contendo, pelo menos, um 

registro de avaliação. A enfermagem apresentou algum tipo de registro em 19,2% 

das internações.  

Foram identificados 6.981 incidentes, sendo 5.454 relacionados ao incidente 

sem dano, 1.291 à circunstância notificável, 218 ao evento adverso e 18 ao quase-

erro. 

O incidente mais prevalente foi a circunstância notificável com 84,7% das 

internações expostas a, pelo menos, um tipo de evento. Como fatores de risco 

independentes para a sua ocorrência, foram identificados a realização de 

intervenção cirúrgica e o tempo de internação superior a três dias.  

Os tipos de circunstâncias notificáveis mais frequentes estavam relacionados 

ao processo clínico, destacando a ausência de checagem de medicamentos e de 
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prescrições de cuidados. Relacionados à medicação foram encontrados registros 

sobre falta de medicamentos e a não dispensação do medicamento pela farmácia.  

As circunstâncias relacionadas ao equipamento médico foram manutenção 

inadequada e a falta de materiais de pequeno porte necessários para a avaliação 

clínica do paciente. A sobrecarga da escala diária de serviço foi citada como 

justificativa para a ausência de cuidados específicos, tais como verificação de sinais 

vitais. Outras circunstâncias notificáveis foram falta de hemoderivados, de 

gases/oxigênio, de energia/água e evasão. 

O incidente sem dano obteve taxa de prevalência de 82,0%, tendo como 

fatores de risco independentes, o tempo de internação superior a três dias, a 

prescrição de três ou mais medicamentos/dia e o uso de cateter. O sexo masculino 

indicou fator de proteção.  

Dentre os incidentes sem danos relacionados ao processo clínico destacaram 

a ocorrência de sinais vitais incompletos e a omissão de cuidado. Relacionados à 

medicação foi verificada, principalmente, a omissão de dose. E, quanto aos 

incidentes sem danos relacionados a equipamentos médicos, foi registrada a 

manutenção inadequada.  

A taxa de prevalência do quase-erro foi de 1,7%. Assim como no incidente 

sem dano, o sexo masculino indicou diminuição da probabilidade de exposição ao 

quase-erro e apontou essa mesma tendência nas internações que realizaram algum 

tipo de cirurgia.  

Os tipos de quase-erros identificados estavam relacionados à medicação, ao 

erro de diagnóstico e a exame marcado em dia errado, situações derivadas de um 

processo inadequado de organização no serviço.  

A prevalência dos eventos adversos foi de 18,7%, tendo como fatores de risco 

independentes para a exposição o tempo de internação superior a três dias, uso de 

sonda e a infusão de hemoderivados. A intervenção cirúrgica indicou menor 

probabilidade para ocorrência de evento adverso, o que pode estar relacionado à 

maior atenção e cuidado dispensado pelos profissionais de saúde ao paciente 

cirúrgico. 

Os tipos de eventos adversos mais recorrentes estavam relacionados ao 

processo clínico, destacando a dor aguda em pós-operatório e àqueles relacionados 

aos dispositivos tubulares. Também ocorreram eventos adversos relacionados à 

administração clínica, como suspensões cirúrgicas, internação indevida e exame 
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marcado e não realizado. Ainda foram identificados eventos relacionados à 

medicação, infecções hospitalares, úlcera de pressão, quedas, manutenção 

inadequada de equipamentos e falta e/ou reação a hemoderivado.  

Dos 218 eventos adversos registrados, 78,0% resultaram em danos leves e 

exigiu, apenas, observação extra e revisão do tratamento.  

O dano moderado ocorreu em 16,5% dos eventos adversos, tendo como 

consequências o aumento do tempo de internação e o procedimento terapêutico 

e/ou tratamento adicional.  

O dano grave foi registrado em 2,3% dos eventos adversos e exigiu 

intervenção cirúrgica de grande porte e/ou necessidade de intervenção para suporte 

de vida, além da transferência do paciente da Clínica Cirúrgica para UTI. 

Apesar de pouco prevalentes, mas considerado de maior impacto, 3,2% dos 

eventos adversos resultaram em óbito.  

Constataram-se, ainda, falhas na descrição dos incidentes, pois as condutas 

tomadas pelos profissionais de saúde envolvidos ou pela própria instituição, frente 

ao ocorrido, não foram evidenciadas nos registros.  
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Essa investigação apresenta um panorama dos indicativos de saúde 

associados aos incidentes e oferece evidências que podem subsidiar a tomada de 

decisão, de gestores e coordenadores, para a elaboração de propostas de 

capacitação dos profissionais de saúde, com foco na melhoria dos processos e na 

segurança do paciente. Foi construída com o objetivo de convergir a teoria com a 

prática, investigar a prevalência dos incidentes e evidenciar a existência ou não de 

uma cultura de registro desses incidentes pela equipe multiprofissional nos 

prontuários do paciente. 

O estudo dos incidentes permite compreender a necessidade de avançar no 

desenvolvimento de tecnologias do cuidar, respaldar os direcionamentos da 

educação e formação de futuros profissionais ou mesmo da educação continuada do 

profissional, no ambiente de trabalho, com foco na readequação da prática do cuidar 

e no desenvolvimento de uma equipe atenta em minimizar ou eliminar falhas que 

possam interferir na qualidade da assistência e na segurança do paciente. Assim, 

contribui para o aprimoramento dos processos para um cuidado seguro e com 

qualidade, uma vez que possibilitará a recuperação dos incidentes culminando na 

adoção de medidas preventivas e no direcionamento de um sistema de resiliência. 

O gerenciamento dos incidentes decorrentes da assistência à saúde também 

contribuirá para a redução de custos com internação e/ou tratamento, possibilitará 

melhor distribuição financeira da renda destinada ao setor de saúde e, ainda, poderá 

despertar nos profissionais e gestores a reflexão e discussão sobre suas práticas 

profissionais e assistenciais. 

Entre os obstáculos a serem ultrapassados estão a mudança de atitude do 

profissional de saúde para registrar a ocorrência dos incidentes e a necessidade de 

aperfeiçoamento dos registros, quanto à qualidade e legibilidade. 

Uma das ferramentas de gestão para minimizar os problemas relacionados a 

prática profissional, especialmente os registros é a auditoria que pode auxiliar na 

detecção de problemas apresentados nos prontuários e possibilitar a orientação, 

para equipe de saúde e instituição, quanto ao registro apropriado das ações 

profissionais (SETZ; D’INNOCENZO,  2009). 

Em se tratando de um hospital universitário, o estudo dos incidentes se 

destina, também, a apontar não só os fatores causais que precisam ser avaliados, 
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continuamente, e readequados dentro da instituição, para aprimoramento dos 

processos de trabalho e organização do serviço, como, também, reconhecer que o 

hospital se constitui um ambiente de aprendizagem e exemplo da prática do cuidar 

para acadêmicos de diversas áreas da assistência à saúde.  

E, considerando que grande parte dos incidentes identificados foi resultante 

das atividades do enfermeiro e sua equipe, esse estudo contribui para a avaliação 

da competência profissional, direciona a tomada de decisões para a mudança de 

comportamento e atitude e subsidia o desenvolvimento desses profissionais para o 

gerenciamento dos incidentes. 

Como enfermeira, acredito na responsabilidade dessa categoria profissional 

em gerenciar os potenciais riscos e incidentes decorrentes da assistência à saúde, 

uma vez que o conhecimento sobre esses indicativos subsidiam a elaboração de 

estratégias de prevenção que podem ser desenvolvidas e multiplicadas junto aos 

profissionais de saúde. Além disso, essa responsabilidade pode ser transferida ao 

docente por formar enfermeiros, ao enfermeiro assistencial por liderar uma equipe 

de técnicos e auxiliares de enfermagem, ao gerente de uma clínica por gerir uma 

equipe multiprofissional, ao gestor de saúde por possibilitar mudanças na qualidade 

da assistência à saúde de toda uma sociedade e ao pesquisador por colaborar com 

a construção do conhecimento científico. 

Entretanto, há a necessidade de refletir sobre a importância em incorporar a 

abordagem dessa temática, na grade curricular dos cursos de graduação em saúde, 

pois se acredita que investir na construção do conhecimento, durante a formação, é 

mais efetivo que investir na mudança atitudinal de um profissional.  

Para além da contribuição com as políticas educacionais e de assistência do 

sistema público de saúde, os achados dessa pesquisa possibilitarão várias 

publicações em saúde e enfermagem no meio científico.  

Espera-se que o estudo influencie a (re)formulação de estratégias preventivas 

frente à ocorrência de eventos indesejáveis durante a assistência prestada ao 

paciente, bem como para elaboração de políticas educativas que subsidie a 

formação de uma cultura de segurança e de qualidade nos serviços de saúde. 

  Recomenda-se que estudos dessa natureza sejam realizados, 

sistematicamente, em unidades de saúde comunitária e hospitalar para, além de 
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diagnosticar situações de riscos, servir de referencial no processo de gestão do 

conhecimento dos profissionais e na avaliação de uma prática segura, 

fundamentada em evidências. 
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APÊNDICE A 
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  

 
Instrumento nº _______ Nome do pesquisador ____________________________ Data da coleta ___/___/_____ 
Turno__________ Instituição Hospitalar: ____HC/UFG___ Unidade de Internação _Clínica Cirúrgica 
 
1 – DADOS DO PACIENTE 
Nome do paciente ___________________________________________________________________________ 
Nº prontuário _________________  Leito: ________   Idade: ________   Data de nascimento ____/____/______ 
Sexo: 1- Feminino   2-Masculino     Data da admissão _____/______/_______  Data de alta  ____/____/_______ 
 
Tipo de admissão:  0-Urgência   1-Eletiva 
 
Especialidade: 0-Ginecologia; 1-Otorrinolaringologia; 2-Bucomaxilofacial; 3-Cirurgia Vascular; 4-Oftalmologia; 5-
Urologia; 6-Cirurgia Geral; 7-Neurologia; 8-Proctologia; 9-Cirurgia Cardíaca; 10-Cirurgia Torácica. 
 
Diagnóstico da internação: ____________________________________________________________________ 
Comorbidades (presença de doença(s), além da doença fim de internação)?  0-SIM   1-NÃO 
 Se sim, quais? ______________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Foi realizado procedimento cirúrgico?  0-Sim 1-Não   
Procedimentos cirúrgicos realizados:  

Nome Data Porte cirúrgico: 
0-P; 1-M; 2-G 

Tipo: 0-Elet; 1-
Emerg; 2-Urgên 

Classificação: 0-L; 
1-PC; 2-C; 3-I 

     
     
     
     
     

Legenda: (P) Pequeno; (M) Médio; (G) Grande; (L) Limpa; (PC) Potencialmente contaminada; (C) Contaminada; (I) 
Infectada 

 
Infusão de hemoderivado?  0-Sim 1-Não Tipo:_____________________________________ 
Realizada profilaxia antibiótica?   0-Sim 1-Não Qual: ____________________________________ 
Uso de Sonda?     0-Sim 1-Não Tipo: ____________________________________ 
Uso de Cateter?     0-Sim 1-Não Tipo: ____________________________________ 
Uso de Drenos?    0-Sim 1-Não Tipo: ____________________________________ 
Outros dispositivos?   0-Sim 2-Não Tipo: ____________________________________ 
 
Número de drogas utilizadas por dia de internação hospitalar: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 

                     

22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 33º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 

                     

 
Evolução diária de curativo pré-existente (úlcera de pressão; pé-diabético; inserção de dispositivos tubulares; entre 
outras)?    0-Sim 1-Não 2-Não se aplica (caso não necessite de curativo) 
Evolução diária de curativo da ferida operatória? 0-Sim 1-Não 2-Não se aplica (caso não tenha feito 
cirurgia) 
Evolução diária do quadro clínico do paciente?  0-Sim 1-Não 
Na folha de evolução, quais os profissionais participaram da avaliação do quadro clínico do paciente?  
0-Médico 1-Enfermeiro 2-Técnico de Enfermagem 3-Nutricionista  4-Psicólogo 
5-Fisioterapeuta  6-Assistente social 7- Odontólogo 8-Fonoaudiólogo 
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÃO PARA MANUSEIO E PESQUISA EM 

PRONTUÁRIOS 
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ANEXO 3 – AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO DOS PRONTUÁRIOS NO 

SAMIS

 


