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                                                   RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo conhecer os principais fatores que influenciam 

profissionais a subnotificarem Eventos Adversos em Unidades de Terapia Intensiva Adulta. 

Para elaboração deste, fez-se uma revisão integrativa da literartura de trabalhos já publicados, 

criando uma análise sobre o conhecimento já construído em pesquisas anteriores sobre o 

tema. Resultados: os resultados obtidos reforçam a necessidade de educação permanente dos 

profissionais, a fim de sensibilizá-los para a notificação, da capacitação a partir de protocolos, 

como medidas para reduzir seus índices e o monitoramento contínuo. Porém, isso implica 

mudanças de hábitos e de comportamentos em relação ao cuidado em saúde na perspectiva da 

segurança do paciente, influenciando, assim, a prática profissional. Outro aspecto observado 

neste estudo foi a inexistência de estratégias de envolvimento dos pacientes e familiares na 

prevenção de incidentes, o que poderia auxiliar no desenvolvimento da cultura de segurança. 

Conclui-se, então, que há a necessidade de melhorar a relação entre líderes e profissionais 

para que todos assumam efetivamente seus papeis sociais no âmbito da segurança do paciente 

no hospital, pois mais do que buscar culpados, é necessário identificar as fragilidades 

existentes no processo e adotar medidas preventivas. 

 

Palavras-chave: evento adverso, subnotificação de eventos adversos e segurança do paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             ABSTRACT 

The present study aims to know the main factors that influence professionals underreporting 

Adverse Events in Adult Intensive Care Units. For the elaboration of this, an integrative 

review of the literature of already published works was done, creating an analysis on the 

knowledge already built in previous researches on the subject. Results: the results obtained 

reinforce the need for continuing education of professionals, in order to sensitize them to 

notification, training from protocols, as measures to reduce their indexes and continuous 

monitoring. However, this implies changes in habits and behaviors in relation to health care in 

the perspective of patient safety, thus influencing professional practice. Another aspect 

observed in this study was the lack of strategies to involve patients and family members in 

incident prevention, which could help in the development of safety culture. It is concluded, 

therefore, that there is a need to improve the relationship between leaders and professionals so 

that everyone can effectively assume their social roles in the area of patient safety in the 

hospital, since it is necessary to identify the weaknesses in the process and adopt preventive 

measures. 

 

Key-words: adverse events, underreporting Adverse Events and patient safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Em 29 de novembro de 1999, o Instituto Americano de Medicina divulgou um 

relatório chamado “To Err is Human: Building a Safer Health System” (Errar é Humano: 

Construindo um Sistema de Saúde mais Seguro), que teve como intenção original verificar a 

qualidade dos cuidados de saúde nos Estados Unidos. Esse comitê acreditava que não poderia 

abordar a qualidade geral de cuidado, sem primeiro abordar um ponto chave, a segurança do 

paciente (DONALDSON, 1999). 

A partir de 2000, a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem demonstrando 

preocupação com a frequente ocorrência de incidentes associados ao cuidado em saúde, e em 

particular os eventos adversos (incidentes com danos ao paciente), criando em 2004 a World 

Alliance for Patient Safety (Aliança Mundial pela Segurança do Paciente) que tem como 

objetivos norteadores organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e 

propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos (SILVA, 2010).  

Por se tratar de uma área relativamente nova, publicações na área de segurança do 

paciente crescem a cada ano e a  compreensão desses trabalhos tem sido comprometida pelo 

uso inconsistente da linguagem adotada. Este fato justificou a criação pela OMS de uma 

classificação de segurança do paciente. Em 2004, orientado por um referencial explicativo, o 

grupo de trabalho desenvolveu a Classificação Internacional de Segurança do Paciente 

(International Classification for Patient Safety – ICPS), contendo conceitos-chave, como: 

Erro é definido na ICPS como uma falha em executar um plano de ação como 

pretendido ou como a aplicação de um plano incorreto. Erros são, por definição, não-

intencionais, enquanto violações são atos intencionais, embora raramente maliciosas, e que 

podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos (ANVISA, 2017). 

Os incidentes classificam-se como: near miss – incidente que não atingiu o paciente 

(por exemplo: uma unidade de sangue é conectada ao paciente de forma errada, mas o erro é 

detectado antes do início da transfusão); incidente sem dano – evento que atingiu o paciente, 

mas não causou dano discernível (por exemplo: a unidade de sangue acabou sendo 

transfundida para o paciente, mas não houve reação); incidente com dano (evento adverso) 

– incidente que resulta em dano ao paciente (por exemplo: é feita infusão da unidade errada 

de sangue no paciente e este morre por reação hemolítica) (ANVISA, 2017). 



 

 

A classificação desenvolvida pela OMS proporciona, além de uma linguagem comum, 

uma estratégia para se lidar com incidentes no cuidado de saúde. O entendimento dos fatores 

associados à ocorrência de incidentes orienta a elaboração de ações para redução do risco, 

aumentando a segurança do paciente. A resposta da organização ao incidente inclui medidas 

para a situação específica com consequente aprendizado que leva a mudanças no sistema num 

movimento de melhoria contínua da qualidade (ANVISA, 2017). 

No Brasil, as discussões sobre a temática foram iniciadas em 2002 com a criação da 

Rede Brasileira de Hospitais Sentinela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que possui participação voluntária e tem como finalidade notificar eventos 

adversos e queixas técnicas referentes à tecnovigilância, farmacovigilância e hemovigilância 

(DUARTE; STIPP; SILVA et al., 2015). 

Com base na experiência da Rede, foi lançado em 2013, o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), instituído através da Portaria no 529/13, do Ministério da 

Saúde e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 36/2013, que institui, promove e apoia a 

implantação de ações voltadas à segurança do paciente nos serviços de saúde. Ambos os 

dispositivos suscitaram a criação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) nos serviços de 

saúde, que devem promover a prevenção, controle e mitigação de incidentes (DUARTE; 

STIPP; SILVA et al., 2015). 

O Núcleo de Segurança do Paciente adota como escopo de atuação para os eventos 

associados à assistência à saúde as Seis Metas da Organização Mundial de Saúde. Estas metas 

estão traduzidas nos seis Protocolos de Segurança do Paciente (Cirurgia Segura, Identificação 

do Paciente, Prevenção de Lesões por Pressão, Prática de Higiene de Mãos, Prevenção de 

Quedas, Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos). Tendo estes a 

missão de fornecer procedimentos básicos para evitar erros comuns que interferem nos 

cuidados ao paciente (OLIVEIRA; LEITÃO; SILVA et al., 2014). 

Uma importante atribuição do NSP é a notificação de Eventos Adversos (EA) 

relacionados à assistência à saúde ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Esse 

registro deve ser realizado no módulo específico do Sistema de Notificações em Vigilância 

Sanitária (NOTIVISA), denominado ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ANVISA, 2017). 

 



 

 

O NOTIVISA é um sistema informatizado na plataforma WEB (internet), em âmbito 

de atuação municipal, estadual, distrital ou federal, previsto pela Portaria do Ministério da 

Saúde de n° 1.660, de 22 de Julho de 2009. Profissionais de diversos órgãos sanitários e 

instituições de saúde podem alimentar o sistema, após cadastro específico, sendo feito de 

forma espontânea com caráter de anonimato (OLIVEIRA; XAVIER; SANTOS JÚNIOR, 

2013).  

O NOTIVISA recebe as notificações de eventos adversos e queixas técnicas mediante 

registro em formulários, relacionadas a diferentes categorias de produtos sob vigilância 

sanitária, tais como: medicamentos; vacinas e imunoglobulinas, entre outros (OLIVEIRA; 

XAVIER; SANTOS JÚNIOR, 2013).  

Para que a notificação espontânea de Eventos Adversos atinja o volume e grau de 

confiança desejáveis, a rede de Hospitais Sentinela subsidia o (NOTIVISA), com o objetivo 

de obter informação qualificada e criar um ambiente hospitalar favorável ao envolvimento de 

ações de vigilância sanitária. Segundo a ANVISA, atualmente, a rede conta com 247 

instituições que atuam no monitoramento e notificação de eventos adversos com a 

responsabilidade de identificar produtos e equipamentos com problemas que comprometam a 

qualidade e a segurança do seu uso (OLIVEIRA; XAVIER; SANTOS JÚNIOR, 2013). 

Mediante essa problemática, em 31 de julho de 2014, foi lançado o sistema de 

Vigilância em Saúde e Gestão de Riscos Assistenciais Hospitalares, o VIGIHOSP, pela 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Este Sistema tem por objetivo 

facilitar o processo decisório em ações, por meio de um banco de notificações, para a 

melhoria na qualidade dos serviços prestados aos pacientes (EBSERH, 2017). 

As notificações inseridas no VIGIHOSP são monitoradas pelo Serviço de Qualidade 

Hospitalar da Coordenadoria de Gestão da Qualidade Hospitalar, da Divisão de Atenção à 

Saúde (DAS), que acompanha em tempo real as notificações de toda a rede e pode trabalhar 

em projetos para apoiar os hospitais filiados na ampliação da segurança do paciente. A 

monitoração, investigação e a tratativa in loco dos eventos notificados, é de responsabilidade 

da Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais (UGRAS), implantada em 2015 (EBSERH, 

2017).  

Uma vez identificados problemas reais de segurança do paciente, torna-se essencial 

tomar medidas de correção. Os ciclos de melhoria, atividades de avaliação e intervenção para 



 

 

a resolução de problemas, são baseados nas técnicas de aprimoramento contínuo da qualidade, 

tais como o Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) (ANVISA, 2017). 

Os investimentos na segurança do paciente focam no aprimoramento de programas 

que têm como meta a criação de uma cultura de segurança nas instituições de saúde, com 

vista à prevenção de qualquer tipo de Evento Adverso. Nesse sentido, procura-se desenvolver 

em cada indivíduo a capacidade de avaliar o ambiente em busca de perigos potenciais, 

recebendo apoio institucional de modo que sejam identificadas as falhas e os caminhos para 

eliminá-las, reduzi-las ou controlá-las apropriadamente. Busca-se, em síntese, inserir uma 

consciência coletiva de prevenção de Eventos Adversos, utilizando-se a abordagem proativa, 

não-punitiva e de incentivo à notificação espontânea (CLARO; TOFFOLLETO; PADILHA et 

al., 2011). 

A despeito da ênfase dada às atitudes não punitivas dos profissionais envolvidos nos 

EA, questiona-se, na prática diária, se essa cultura encontra-se presente na realidade. Por 

diversos fatores, depara-se com a indesejável subnotificação e com a omissão de relato de 

eventos indispensáveis para a implementação de medidas preventivas, pois existe consenso 

entre os estudiosos do tema de que os números relatados de EA sejam uma estimativa muito 

modesta em relação ao valor real do problema (BARBOSA; OLIVEIRA; LOPES et al; 2014). 

Dentre os serviços mais propícios à ocorrência de EA citam-se as Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), que se caracterizam como serviços que dispõem de um arsenal tecnológico, 

com materiais de alta complexidade e o propósito de atender pacientes graves. A 

comunicação dos EA ocorridos na UTI deve ser de forma clara e precisa, garantindo melhoria 

das ações deste setor. Este processo deverá ser por meio de sistemas de vigilância, prontuário 

e outros registros que permitam a consulta e a análise das informações, sempre que necessário 

(SOUZA; ALVES; ALENCAR; 2018). 

Diante do exposto, após leitura de diversos trabalhos publicados a respeito da 

temática, procurou-se identificar os fatores predominantes que levam à subnotificação de EA 

pelos profissionais. Acredita-se que conhecer estes fatores poderá colaborar para a adoção de 

medidas para promoção da Educação Continuada da equipe Multiprofissional Intensivista 

pelo NSP, bem como auxiliar na prevenção de eventos adversos futuros, ao promover e 

fortalecer uma cultura de respeito e confiança entre os profissionais, consequentemente 

levando à redução da subnotificação destes eventos. 



 

 

2 O PROBLEMA 

O que a literatura tem como produção científica a respeito dos fatores 

predominantes que levam à subnotificação de Eventos Adversos pelos profissionais que 

atuam em Unidades de Terapia Intensiva Adulta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Acredita-se que os benefícios deste trabalho contemplarão os profissionais que atuam 

na assistência direta a pacientes críticos, aos profissionais em formação e aos pacientes das 

instituições de saúde através do diagnóstico situacional da assistência prestada e dos fatores 

que possam agregar qualidade a essa assistência. É através de fornecimento de informações 

fidedignas que pode-se chegar a melhorias na qualidade da assistência e que 

consequentemente colaboraram com a segurança dos usuários e dos profissionais envolvidos.  

Assim, diagnosticando os problemas mais frequentes, será possível levantar propostas 

adequadas e educativas que incentivem os profissionais a notificar EA, criar uma cultura de 

confiança e não punitiva, e como consequência, reduzir a subnotificação de EA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 Conhecer os principais fatores que levam os profissionais à não notificação de Eventos 

Adversos ocorridos em Unidades de Terapia Intensiva Adulta. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar os principais fatores dificultadores para a notificação de EA de acordo com a 

literatura; 

 Verificar a existência de fatores facilitadores para a notificação de EA; 

 Sugerir recomendações para a prevenção de eventos adversos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 METODOLOGIA 

5.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de uma revisão integrativa, um método específico, que resume o passado da 

literatura empírica ou teórica, para fornecer uma compreensão mais abrangente de um 

fenômeno particular (BROOME, 2000). Esse método de pesquisa objetiva traçar uma análise 

sobre o conhecimento já construído em pesquisas anteriores sobre um determinado tema. A 

revisão integrativa possibilita a síntese de vários estudos já publicados, permitindo a geração 

de novos conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 

5.2 Local de Estudo 

A revisão integrativa da literatura foi por meio de uma busca eletrônica conduzida nas 

seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciELO. Foram também 

utilizadas RDC e Protocolos publicados pelo Ministério da Saúde, e por fim, artigos 

específicos em inglês publicados nos Estados Unidos (i.e. To Err is Human).   

 

5.3  Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram incluídos artigos de pesquisa sobre eventos adversos em unidades de terapia 

intensiva adulta, segurança do paciente e a subnotificação de eventos adversos. 

Além disso, os artigos selecionados deveriam preencher os seguintes critérios: ter 

como base a análise de dados coletados no Brasil, ter como foco pacientes críticos internados 

em UTI adulta somente e, por fim, que mencionassem a subnotificação de EA ao decorrer do 

texto. Os artigos encontrados correspondem ao período de 2013 a 2018, a fim de obter 

publicações mais recentes possíveis sobre o assunto. 

Foram excluídos todos os artigos que em seu resumo ou ao decorrer do texto 

trouxessem resultados referentes a Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, por não ser o foco 

deste trabalho.  

 

 



 

 

5.4  Coleta de Dados e Análise das Informações 

Foram utilizados os seguintes descritores, em idioma português e sua correspondência 

em inglês: “eventos adversos”, “segurança do paciente”, “subnotificação de eventos 

adversos”.  

Para restringir a busca por artigos cuja coleta de dados foi conduzida no Brasil, os 

seguintes descritores, em língua portuguesa e inglesa, foram usados em combinação com os 

apresentados acima: “UTI Adulta”, NOT “UTI Pediátrica” OR “UTI Neonatal”.  

Uma análise inicial foi realizada com base nos títulos dos manuscritos; nos resumos de 

todos os artigos que preenchiam os critérios de inclusão ou que não permitiam ter certeza de 

que deveriam ser excluídos. Após análise dos resumos, todos os artigos selecionados foram 

obtidos na íntegra e posteriormente, examinados de acordo com os critérios de inclusão 

estabelecidos.  

Para elaboração dessa pesquisa, foram encontrados ao todo 105 artigos dentro dos 

critérios propostos. Após a leitura do resumo, foram excluídos 73. Destes, 20 foram excluídos 

após a leitura na íntegra.  Além dos 12 artigos selecionados para compor este trabalho, foram 

utilizados cinco manuais publicados pela ANVISA, 1 RDC publicada pelo Ministério da 

Saúde e 1 Manual sobre notificações de EA publicado pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As consequências das possíveis falhas nos sistemas de saúde trazem impactos 

negativos tanto para os pacientes e suas famílias, quanto para as organizações e para a 

sociedade. A estimativa de que, aproximadamente, uma em cada dez admissões hospitalares 

resulta na ocorrência de ao menos um evento adverso é alarmante, considerando que metade 

destes incidentes poderiam ter sido evitados, segundo estudos conduzidos em hospitais 

americanos (ANVISA, 2017). 

Diante da dimensão do problema e da gama de processos envolvidos para se alcançar 

um cuidado seguro, a OMS lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente e numa 

parceria com a Comissão Conjunta Internacional (Joint Commission International – JCI) vem 

incentivando a adoção das Metas Internacionais de Segurança do Paciente (MISP), como uma 

estratégia para orientar as boas práticas para a redução de riscos e eventos adversos em 

serviços de saúde (ANVISA, 2017). 

As seis primeiras MISP são direcionadas para prevenir situações de erros de 

identificação de pacientes, falhas de comunicação, erros de medicação, erros em 

procedimentos cirúrgicos, infecções associadas ao cuidado e quedas dos pacientes (ANVISA, 

2017). 

Quanto à classificação dos eventos adversos, várias abordagens têm sido empregadas 

em estudos desenvolvidos na área. Existem classificações quanto ao tipo de incidentes: 

processos e procedimentos clínicos, documentação, infecção relacionada à assistência à 

saúde, infusões intravenosas e medicações, sangue e hemoderivados, nutrição, 

oxigenioterapia e outros gases, equipamentos e produtos para a saúde, atitudes e 

comportamentos, acidentes do paciente, infraestrutura e área física, gerenciamento 

organizacional (ANVISA, 2017). 

Outras se referem aos eventos adversos: cirúrgicos, procedimentos médicos, 

diagnósticos, obstétricos, medicações, fraturas, anestésicos, eventos sistêmicos e outros. Os 

eventos adversos também podem ser classificados quanto à sua localização, dentro do hospital 

(quarto do paciente, ou setor de internação, sala cirúrgica, unidade de cuidado intensivo, sala 

de emergência, sala de parto, sala de procedimento, área de serviço e ambulatório) (ANVISA, 

2014). 



 

 

Após a classificação, o processo deve seguir com a descrição das principais 

ocorrências. É importante que os serviços conheçam os EA mais frequentes, suas principais 

características, entre outros. Esta etapa busca dar clareza aos investigadores, tornando-se um 

guia para a priorização da investigação (ANVISA, 2017). 

Em 2013, Oliveira, Xavier e Júnior publicaram um estudo sobre a ocorrência e 

características dos casos de eventos adversos (EA) notificados ao Sistema Nacional de 

Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) referentes ao período de 2006 a 2011, 

no qual foi possível observar um crescimento no número total de notificações de EA 

relacionados a medicamentos, principalmente após a criação da Rede Sentinela, contribuindo 

para o fortalecimento da informação em vigilância de produtos farmacêuticos com potencial 

para causar reações adversas. Em seguida, foram notificados EA relacionados à administração 

de vacina e imunoglobulinas, seguidas de artigo e equipamentos médico-hospitalares e, por 

fim, uso de sangue ou hemocomponentes.  

Já em 2018, Souza, Alves e Alencar publicaram um estudo sobre eventos adversos em 

unidades de terapia intensiva especificadamente, constatando a ocorrência de 152 eventos 

adversos. Os principais eventos adversos identificados foram: erros de medicação (29,6%), 

lesão por pressão (21%), extubação não planejada (17%), infecções associadas aos cuidados 

de saúde (15,13%), perda de sonda (9,90%); como também, Lesão Por Pressão (LPP); 

Flebites; exteriorizações de cateteres e sondas; quedas de pacientes; retiradas não 

programadas de cateteres e drenos; entre outros. 

Sendo assim, percebe-se que a notificação de EA depende amplamente de um trabalho 

de sensibilização da equipe de profissionais que atuam na assistência ao paciente. É 

imprescindível que sejam envolvidos e estejam habilitados para detectar incidentes 

relacionados à assistência à saúde, reconhecendo-os como um instrumento de melhoria 

contínua para segurança do paciente, e não como um mecanismo de punição (ANVISA, 

2017).  

A adequada análise de incidentes depende da compreensão das falhas, como lacunas 

do processo de cuidado e não como erros decorrentes da incompetência de algum membro da 

equipe multidisciplinar. Este princípio fortalece a cultura de segurança e o envolvimento da 

equipe na notificação de eventos e, consequentemente, em todo o processo de gestão de riscos 

(ANVISA, 2017). 



 

 

A equipe de Enfermagem é constantemente mencionada nos estudos de segurança do 

paciente e EA. Para o profissional da equipe de enfermagem, a ocorrência dos eventos 

adversos pode acarretar diversas problemáticas, dado o estresse emocional, os preceitos éticos 

e às punições legais a que está exposto. Assim, é importante o investimento em uma cultura 

de segurança, através da disseminação do conceito de segurança do paciente e de uma 

discussão não punitiva sobre os eventos adversos (DUARTE et al, 2015). 

Do ponto de vista gerencial, é necessária a compreensão por parte dos gestores das 

instituições de saúde, de que os eventos adversos estão, muitas vezes, diretamente 

relacionados às falhas no sistema, e não somente ao descaso ou incompetência profissional. 

Assim, mais do que buscar culpados, é necessário identificar as fragilidades existentes no 

processo e adotar medidas preventivas (DUARTE et al, 2015). 

 

6.1  FATORES DIFICULTADORES PARA A NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS 

ADVERSOS 

Dentro dos fatores dificultadores para a notificação de Eventos Adversos mencionados 

nos artigos apresentados, o não preenchimento da ficha de notificação foi apontado pelos 

profissionais como algo rotineiro devido a disponibilização e o desconhecimento da ficha de 

notificação, pois os profissionais recebem poucas informações sobre como realizar a prática 

de notificação, o que reduz a quantidade de registros (SIMAN, CUNHA e BRITO, 2017). 

Mesmo havendo o sistema de notificação, VIGIHOSP, estudos revelam que há ainda 

falta de adesão por parte da maioria dos profissionais, pois é um sistema cuja implantação e a 

incorporação ocorrem de forma gradativa. Consequentemente, percebe-se que há uma 

subnotificação e a utilização não satisfatória deste sistema de vigilância, exigindo medidas de 

controle para que esse impasse possa ser contornado (SOUZA, ALVES e ALENCAR, 2018). 

Outro aspecto levantado por Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem em algumas 

pesquisas é o tempo gasto para a notificação de EA. Ter que parar o serviço para notificar é 

um tempo que muitas vezes o profissional não tem, e que se deixado para depois, acaba 

caindo no esquecimento (SIMAN, CUNHA e BRITO, 2017). 

Ainda, as diferentes maneiras de agir dos profissionais, em situações de uma mesma 

rotina, frente ao EA, mesmo constando o passo a passo da notificação em procedimento 

operacional padrão pode levar à não adesão ao sistema de notificação. Em estudo recente, 



 

 

Simon, Cunha e Brito relatam que há dificuldade por parte da equipe em notificar 

corretamente um EA, sendo identificadas diferentes formas de comunicar o EA, por exemplo, 

apenas comunicar aos médicos ou enfermeiros um ocorrido, anotações em prontuário ou livro 

de ocorrência, ou simplesmente não saber o que fazer.  

E complementando este achado, Duarte relata em seu estudo que o reconhecimento 

dos eventos adversos e demais ocorrências também pode ser relacionado à cultura, crença e 

conhecimento dos profissionais acerca do problema, uma vez que alguns profissionais 

apresentam dificuldades em perceber o erro, ou que o erro não é intencional, e muitas vezes, o 

profissional não percebe a ocorrência. Há também o reconhecimento por parte dos 

profissionais, da impossibilidade de manter sempre a atenção centrada na atividade executada, 

descartando-se a intencionalidade direcionada para o erro (DUARTE et al., 2015). 

Com relação ao feedback e à comunicação a respeito dos erros, 17,24% dos 

profissionais disseram receber informações sobre os erros que ocorrem na unidade, e 22,80% 

acreditaram que métodos são discutidos para prevenir a reincidência de erros. Eles advertem 

que os EA são pouco divulgados na instituição e que o feedback raramente ocorre. Os 

profissionais que trabalham na linha de frente do cuidado precisam ser ouvidos, tomar 

conhecimento das ocorrências de erros e receber um retorno sobre as mudanças 

implementadas a fim de evitar recidivas. Promover feedback e criar laços de confiança entre 

os membros da equipe é uma importante propriedade da cultura de segurança (MINUZZ, 

SALUM e LOCKS, 2016). 

Na dimensão respostas não punitivas aos erros, grande parcela dos profissionais 

(89,84%) considerou que seus erros podem ser usados contra eles, 85,97% afirmaram temer 

que seus erros pudessem ser registrados em suas fichas funcionais e 82,46% acreditaram que 

quando ocorre um erro o foco é a pessoa que errou, e não os EA (MINUZZ, SALUM e 

LOCKS, 2016). 

Esta cultura punitiva desencoraja o reconhecimento e o relato do erro pelos 

profissionais, negligência informações valiosas, impossibilita a análise das situações e 

condições que contribuem para a ocorrência do evento e assim favorece a recorrência do erro. 

Assim, mais do que buscar culpados, é necessário identificar as fragilidades existentes 

no processo e adotar medidas preventivas. Na enfermagem, é essencial a compreensão da 

vulnerabilidade como princípio de sua prática, reconhecendo todos os profissionais como 



 

 

seres humanos, e consequentemente, como sujeitos vulneráveis. Compreender que o erro pode 

ser tratado de maneira positiva junto à equipe poderá diminuir a sensação de vulnerabilidade 

percebida pelo profissional (DUARTE et al., 2015). 

No que diz respeito às transferências internas e passagens de plantão, os profissionais 

demonstram preocupações relacionadas com a troca de informações, tanto no momento em 

que ocorre a transferência de um paciente para outro setor como na troca de turno entre os 

profissionais. Uma pesquisa realizou uma comparação entre o percentual de positividade e os 

possíveis desfechos e identificou que a ocorrência de eventos adversos foi significativamente 

associada ao baixo percentual na dimensão transferências internas e passagens de plantão 

(MINUZZ, SALUM e LOCKS, 2016). 

Os resultados obtidos reforçam a necessidade de educação permanente dos 

profissionais, a fim de sensibilizá-los para a notificação, da capacitação a partir de protocolos, 

como medidas para reduzir seus índices e o monitoramento contínuo, pois tais eventos são 

passíveis de prevenção não só pela equipe de Enfermagem, mas, também, pela equipe 

multiprofissional que participa do cuidado ao paciente (SOUZA, ALVES e ALENCAR, 

2018). 

 

6.2  FATORES FACILITADORES PARA A NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 

No que diz respeito à dimensão abertura para comunicações, mais da metade dos 

profissionais das pesquisas julgaram ter liberdade para falar ao ver algo que possa afetar 

negativamente o paciente. Nesse contexto, é de extrema importância permitir que todos os 

profissionais atuem proativamente, contribuindo com suas ideias e sugestões, possibilitando 

desta forma uma corresponsabilidade pelas condutas implantadas. (MINUZZ, SALUM e 

LOCKS, 2016). 

A aprendizagem organizacional e melhoria contínua apresentou um número 

considerável de respostas positivas na percepção da equipe de saúde. Esse achado evidencia 

que os profissionais percebem que existe na instituição uma filosofia de melhoria contínua 

que possibilita o aprimoramento deles. Ainda assim, na literatura é possível encontrar 

percentuais significativamente superiores para essa dimensão, chegando a 88% de respostas 

positivas. A utilização de protocolos que padronizem a assistência em saúde é fundamental 

para assegurar e garantir a qualidade dos serviços (MINUZZ, SALUM e LOCKS, 2016). 

 



 

 

6.3.RECOMENDAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS FUTUROS 

A principal medida de prevenção refere-se ao reconhecimento das ocorrências e a 

busca por uma cultura de segurança organizacional (DUARTE et al, 2015). 

Cabe salientar ainda a relevância de envolver os profissionais que atuam em contato 

direto com o paciente nesse processo de melhoria da segurança, motivando-os a se sentirem 

seguros para fazê-lo, admitindo a falibilidade humana e a necessidade de rever os processos e 

rotinas de assistência à saúde (DUARTE et al, 2015). 

Complementando este pensamento, sugere-se o empenho e o comprometimento de 

todos os membros envolvidos no processo, partindo dos líderes e da gerência o exemplo de 

adotar a segurança do paciente como prioridade e estendendo esse compromisso aos 

profissionais da linha de frente, que devem estar igualmente envolvidos na busca de uma 

assistência segura e de qualidade (MINUZZ, SALUM e LOCKS, 2016). 

Outro aspecto observado neste estudo foi a inexistência de estratégias de 

envolvimento dos pacientes na análise e prevenção de incidentes. Estudiosos já comprovam a 

importância do relato dos incidentes pelos pacientes e sua relação com a segurança do 

paciente, auxiliando no desenvolvimento da cultura de segurança (SIMAN, CUNHA e 

BRITO, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação da cultura de segurança do paciente é apenas o primeiro passo com vistas 

para uma assistência segura. Entende-se que a formação de uma cultura de segurança do 

paciente envolve o engajamento de toda a instituição. 

Através deste trabalho, foi possível identificar um número de fatores altamente maior 

que levam à não-notificação de EA (ou subnotificação) do que fatores que facilitam a 

notificação. Sendo assim, identificar os problemas, buscar soluções, e propiciar um ambiente 

onde profissionais sintam-se empoderados a participar e colaborar com suas sugestões, 

ajudará na redução de subnotificações. Isso implica mudanças de hábitos, de valores e de 

comportamentos em relação ao cuidado em saúde na perspectiva da segurança do paciente, 

influenciando, assim, a prática profissional. 

 Há também a necessidades de melhorar a relação entre líderes, membros do NSP e 

demais profissionais para que todos assumam efetivamente seus papeis sociais no âmbito da 

segurança do paciente no hospital.  

Conclui-se, por fim, a necessidade de programas educativos sobre a segurança do 

paciente voltados não somente aos profissionais que estão na linha de frente, mas também aos 

gestores, NSP e pacientes e familiares que necessitam de uma assistência de qualidade nas 

instituições hospitalares em geral. 
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