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RESUMO 
 

CAPUCHO, H.C. Sistemas manuscrito e informatizado de notificação voluntária 
de incidentes como base para a cultura de segurança do paciente. 2012. 155 f. 
Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

 

Nas organizações de saúde, as notificações voluntárias são essenciais para a 

construção da aprendizagem, que é um dos fundamentos da cultura da segurança 

do paciente. O objetivo deste estudo foi comparar um sistema manuscrito e um 

sistema informatizado de notificações voluntárias de incidentes e queixas técnicas 

relacionados à saúde, implantados em um hospital de ensino do interior de São 

Paulo, por meio da análise documental das notificações encaminhadas. Os sistemas 

foram comparados quanto à quantidade e qualidade das notificações, categoria dos 

profissionais notificadores, motivos e características dos incidentes relacionados aos 

medicamentos. O presente estudo demonstrou que as notificações encaminhadas 

por meio de sistemas manuscrito e informatizado podem ser utilizadas para 

identificação de incidentes, mas é possível que o segundo sistema seja mais 

vantajoso do que o primeiro, por ter apresentado aumento do número de 

notificações em 58,7%; aumento da taxa de notificação em 62,3%; maior qualidade 

dos relatos, especialmente quanto à classificação e descrição da gravidade do 

incidente, e descrição do paciente; eliminação da ilegibilidade e de rasuras; 

ampliação da participação dos diferentes profissionais de nível superior e de 

profissionais de nível médio e básico, especialmente técnicos e auxiliares de 

enfermagem; favorecimento de relatos de incidentes que causaram danos aos 

pacientes, especialmente os moderados e graves; favorecimento de relatos de 

incidentes relacionados aos medicamentos potencialmente perigosos, de relatos de 

reações adversas e inefetividade terapêutica, de erros de omissão, de administração 

de medicamento não autorizado, de dose, erro de técnica de administração e não 

adesão do paciente, e também de erros de medicação mais graves, incluindo os que 

causaram danos aos pacientes; favorecimento de relatos de suspeita de 

inefetividade terapêutica de medicamentos. A implantação do sistema informatizado 

de notificações voluntárias de incidentes na saúde como base para a cultura de 

segurança do paciente no sistema de saúde brasileiro parece ser uma estratégia 

viável e totalmente necessária para o gerenciamento de riscos e a qualificação da 

assistência, tendo este trabalho contribuído para nortear como deve ser o processo 

de notificação voluntária de incidentes e queixas técnicas em saúde. 

 

 

Palavras-chave: notificação, gerenciamento de riscos, cultura de segurança, 
segurança do paciente. 
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ABSTRACT 
 
 

CAPUCHO, H.C. Voluntary handwritten and computer-based incident reporting 

to ground a patient safety culture. 2012. 155 f. Dissertation (Doctoral) – University 

of São Paulo at Ribeirão Preto, College of Nursing, Ribeirão Preto, 2012. 

 

 

Voluntary incident reporting is essential in health facilities to promote learning, which 

is one of the fundaments of patient safety culture. This study presents a comparison 

between voluntary handwritten reports and a computer-based reporting system of 

health-related incidents and technical complaints implemented in a university hospital 

in the interior of São Paulo, Brazil. This comparison was conducted through a 

document analysis of reports and the systems were compared in terms of quantity 

and quality of reports, profession of those reporting the incidents, reasons and 

characteristics of medication-related incidents. This study revealed that both 

handwritten and computer-based reports can be used to identify incidents but the 

latter seems to be a better system because it presented an increase of 58.7% in the 

number of reports; an increase of 62.3% in the reporting rate; better quality reports, 

especially in relation to the classification and description of the incidents’ severity and 

description of patients; the problem of illegibility was eliminated; a greater number of 

workers from different professions with higher education and also with technical and 

primary education was observed, especially nursing technicians and auxiliaries; 

reports of incidents causing harm to patients was favored, especially moderate and 

severe incidents, in addition to reports of potentially dangerous medication-related 

incidents, adverse reactions and ineffective therapy, omitted errors, non-authorized 

administration of medication, dosage errors, administration technique, non-

adherence of patients, reports of more severe medication errors, including those that 

harmed patients, and reports concerning suspicion of ineffective drug therapy. The 

implementation of a computer-based voluntary reporting system of health-related 

incidents to fundament a patient safety culture within the Brazilian health system 

seems to be a viable and essential strategy to risk management and qualify care 

delivery. This study can guide the process of voluntary reporting of incidents and 

technical complaints. 

 

Key words: Notification; Risk Management; Safety Culture; Patient Safety. 
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RESUMEN 
 
 

CAPUCHO, H.C. Sistemas manuscrito e informatizado de notificación 
voluntaria de incidentes como base para la cultura de seguridad del paciente. 
2012. 155 h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

En las organizaciones de salud, las notificaciones voluntarias son esenciales para la 

construcción del aprendizaje, que es uno de los fundamentos de la cultura de 

seguridad del paciente. La finalidad de este estudio fue comparar un sistema 

manuscrito y un sistema informatizado de notificaciones voluntarias de incidentes y 

quejas técnicas relacionadas a la salud, implantados en un hospital de enseñanza 

del interior de São Paulo, Brasil, mediante el análisis documental de las 

notificaciones encaminadas. Los sistemas fueron comparados respecto a la cantidad 

y calidad de las notificaciones, categoría de los profesionales notificadores, motivos 

y características de los incidentes relacionados a los medicamentos. Este estudio 

demostró que las notificaciones enviadas mediantes sistemas manuscrito e 

informatizado pueden ser utilizadas para identificación de incidentes, pero es posible 

que el segundo sistema sea más ventajoso que el primero, por haber mostrado 

aumento del número de notificaciones en el 58,7%; aumento de la tasa de 

notificación en el 62,3%; mayor calidad de los relatos, especialmente respecto a la 

clasificación y descripción de la gravedad del incidente, y descripción del paciente; 

eliminación de la ilegibilidad y de tachones; ampliación de la participación de los 

diferentes profesionales de nivel superior y de profesionales de nivel medio y básico, 

especialmente técnicos y auxiliares de enfermería; favorecimiento de relatos de 

incidentes que causaron daños a los pacientes, especialmente los moderados y 

graves; favorecimiento de relatos de incidentes relacionados a los medicamentos 

potencialmente peligrosos, de relatos de reacciones adversas e inefectividad 

terapéutica, de errores de omisión, de administración de medicamento no 

autorizado, de dosis, error de técnica de administración y no adhesión del paciente, 

y también de errores de medicación más graves, incluyendo los que causaron daños 

a los pacientes; favorecimiento de relatos de sospecha de inefectividad terapéutica 

de medicamentos. La implantación del sistema informatizado de notificaciones 

voluntarias de incidentes en la salud como base para la cultura de seguridad del 

paciente en el sistema de salud brasileño parece ser una estrategia factible y 

totalmente necesaria para el gerenciamiento de riesgos y la calificación de la 

atención. Este estudio contribuyó para nortear como debe ser el proceso de 

notificación voluntaria de incidentes y quejas técnicas en la salud. 

 

Palabras-clave: notificación, gerenciamiento de riesgos, cultura de seguridad, 

seguridad del paciente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Qualidade, segurança do paciente e gestão de riscos em saúde: 

 

O termo qualidade, no início do século XX, referia-se quase exclusivamente 

ao controle de qualidade dos produtos, evitando que aqueles com defeitos 

chegassem aos clientes. Nesta época, nasceram nas empresas os primeiros 

departamentos de controle e inspeção da qualidade que tinham como missão 

apenas a identificação e eliminação de produtos defeituosos (GRAJALES et al., 

2011). 

O desenvolvimento do controle da qualidade, especialmente o controle 

estatístico dos problemas observados, veio com a produção de armamentos para a 

Segunda Guerra Mundial, controle que previa, além de eliminar os produtos 

defeituosos, estabelecer normas e parâmetros de qualidade para os produtos e seus 

processos fabris (GRAJALES et al., 2011).  

Em 1950, Edwars Deming (1982), um professor e consultor em gestão, 

transformou o pensamento industrial tradicional sobre controle de qualidade em um 

novo modelo, o de gestão da qualidade, o qual preconizava o envolvimento dos 

funcionários na construção da melhoria contínua, para o cumprimento de políticas 

institucionais, buscando continuamente novas práticas em detrimento das antigas, a 

fim de aumentar a eficiência das empresas.  

A gestão da qualidade tal qual é conhecida atualmente teve início no final 

dos anos 80 e princípio dos 90, quando ganhou grande importância em empresas de 

diversos setores, incluindo o setor saúde, que passaram a avaliar todo seu processo 

operacional e gerencial, tendo como foco o cliente (GRAJALES et al., 2011).  

A utilização de padrões de qualidade na saúde iniciou-se com a publicação 

dos Padrões Mínimos publicados pelo Colégio Americano de Cirurgiões em 1917, 

que definia requisitos mínimos para a realização de cirurgias, a fim de promover 

melhorias às práticas nos hospitais (SHAW et al., 2010). Entretanto, a definição 

acerca dos padrões de qualidade como um método de gestão nas instituições de 

saúde, especialmente os hospitais, se deu principalmente quando a Joint 

Commission, o maior grupo de acreditação de organizações de saúde no mundo, 
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incorporou padrões de garantia de qualidade ao seu programa de acreditação, 

publicados em 1953 (JOINT COMMISSION, 2012). Assim como a Joint Commission 

vem evoluindo ao longo dos últimos anos, definindo novos padrões de qualidade, 

outras instituições acreditadoras, ou seja, entidades que certificam hospitais e outros 

serviços de saúde que atingem requisitos mínimos de qualidade, foram surgindo em 

todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Dentre as iniciativas brasileiras, cita-se 

a criação, por parte do Ministério da Saúde, do Programa de Garantia e 

Aprimoramento da Qualidade em Saúde no ano de 1995, que evoluiu para a 

constituição da Organização Nacional de Acreditação - ONA, em 1999, uma 

organização não governamental caracterizada como pessoa jurídica de direito 

privado sem fins econômicos, de direito coletivo, com abrangência de atuação 

nacional (ONA, 2012).  

Em virtude desta crescente demanda por qualidade no contexto mundial, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) também passou a incentivar que os países 

desenvolvessem iniciativas que promovessem a qualidade em saúde. Para a OMS, 

a qualidade é definida como "o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e 

populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são consistentes 

com o conhecimento profissional atual" (WHO, 2009). A OMS define, ainda, a 

qualidade do cuidado ou da atenção à saúde, como sendo o grau de conformidade 

com os princípios e práticas aceitas, o grau de adequação às necessidades dos 

pacientes e os resultados alcançados (WHO, 2009).  

A qualidade em saúde, segundo Donabedian (1988) tem três componentes 

básicos: estrutura, processos e resultados. Estes três componentes são 

caracterizados pela assistência à saúde organizada e equipada com recursos 

humanos e materiais qualificados e suficientes (estrutura), o que é feito e como as 

ações são realizadas (processo) e quais foram os desfechos para estas ações 

(resultado).  

A estrutura é definida como “as características relativamente estáveis dos 

prestadores de assistência, das ferramentas e recursos que eles têm a sua 

disposição e dos ambientes físicos e organizacionais nos quais trabalham” 

(DONABEDIAN, 1988). Essas características devem ser base para o cuidado com a 

saúde, devem existir antes que haja a prestação de assistência, a interação com o 

paciente. 
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Uma vez definida e garantida a estrutura, Donabedian (1988) defende que 

seja definido como se dará o processo de cuidado ao paciente. Esta etapa se baseia 

no pressuposto de que a assistência será adequada, quando a escolha do que 

deveria ser feito foi correta, e terá proficiência, quando a ação adequada será feita 

de maneira correta (WYSZEWIANSKI, 2011).  

Os resultados da assistência à saúde dependem diretamente da estrutura e 

dos processos utilizados nos serviços de saúde e se referem a uma mudança 

significativa entre o estado atual de saúde do paciente e o estado futuro, mudança 

essa que deve ser atribuída ao resultado da assistência prestada (DONABEDIAN, 

1984).  

Há séculos os resultados das ações da assistência são utilizados para 

avaliação da qualidade em saúde. Acredita-se que os babilônicos, desde o século 

XIX a.C., pagavam pelos serviços médicos mediante os resultados obtidos. Na Idade 

Média, os médicos que obtivessem resultados negativos na prestação de assistência 

aos pacientes, tinham parte de seus corpos mutilados (SHROYER et al., 1995). 

Brook e colaboradores (1987) referem que a principal razão para utilização 

dos resultados na avaliação da qualidade da assistência sanitária deve-se 

reconhecer de que as variáveis de estrutura e processos, isoladamente, podem não 

ser válidas e, além disso, não estão diretamente relacionadas aos pacientes, ou 

seja, não afetam, necessariamente, seu estado de saúde. São exemplos de 

resultados esperados em saúde a redução da dor do paciente e o restabelecimento 

de sua saúde (DONABEDIAN, 1988). Entretanto, há os resultados negativos da 

assistência, que não são desejados, mas que têm alto impacto na qualidade da 

assistência ao paciente. 

Exemplos de resultados negativos da assistência à saúde foram 

demonstrados pelo famoso estudo realizado por KOHN e colaboradores (1999), 

publicado pelo Institute of Medicine (IOM) no relatório “To err is human”, que estimou 

que entre 44.000 a 98.000 mortes por ano nos Estados Unidos eram devidas a erros 

na assistência ao paciente. Esses números, quando apresentados há mais de 10 

anos, causaram grande impacto para a saúde, pois ultrapassam os índices de 

mortes por acidentes de trânsito, câncer e AIDS naquele país. Desde a publicação 

deste relatório, os resultados ou desfechos em saúde têm sido objeto de diferentes 

estudos, já que estão relacionados diretamente à qualidade e à segurança do 
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paciente, esta última definida como o ato de evitar, prevenir ou melhorar os 

resultados adversos ou as lesões originadas no processo de atendimento médico-

hospitalar (VINCENT, 2009). 

O IOM, ao definir as dimensões nas quais a qualidade deve estar pautada, 

incluiu a segurança como um subconjunto da qualidade (IOM, 2001). Para diferentes 

autores, a segurança é parte essencial para o aprimoramento da assistência 

(CLASSEN; METZGER, 2003; CASSIANI, 2005; OTERO-LOPEZ et al., 2006), que 

também deve ser efetiva, ter objetivos centrados no paciente, ser oportuna, ser 

eficiente e ter equidade (IOM, 2001).  

Diante da mobilização mundial após a publicação do impactante relatório 

do IOM, a OMS, em sua 55ª Assembleia ocorrida em maio de 2002, recomendou a 

todos os países que tivessem máxima atenção para a segurança do paciente, a fim 

de aumentar a qualidade do cuidado em saúde.  Em outubro de 2004, a 

Organização lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, despertando 

os países membros para o compromisso de desenvolver políticas públicas e práticas 

voltadas para a segurança do paciente (OMS, 2004). O Brasil também assumiu este 

compromisso, considerando que a frequência de resultados negativos aumentam o 

tempo de internação, a morbidade e a mortalidade dos pacientes e, por 

consequência, aumenta os custos tanto para os hospitais como para a sociedade 

(CAMARGO; FERREIRA; HEINECK, 2006; KRÄHENBÜHL-MELCHER et al., 2007).  

Os resultados negativos em saúde são conhecidos principalmente como 

eventos adversos, ou seja, incidentes que acarretam dano ao paciente. Estes 

resultados não se tratam apenas de eventos adversos, mas também de qualquer 

tipo de incidente, o qual é definido como uma circunstância que tem potencial para 

causar danos aos pacientes (WHO, 2009) e que pode fornecer importantes 

informações para a construção de um sistema de saúde mais seguro (GALOTTI, 

2003; Mc LOUGHLIN et al., 2001; THOMAS; PANCHAGNULA, 2008). Os incidentes 

podem ser: incidentes sem dano, incidente com dano (evento adverso), ou near 

misses, quando um incidente poderia atingir o paciente, causando danos ou não, 

mas foi interceptado antes de chegar ao paciente (WHO, 2009), podendo também 

ser denominado de potencial evento adverso (CAPUCHO, 2011).  

O dano é resultante ou está associado à prestação da assistência ao 

paciente e não está relacionado à evolução natural da lesão ou doença de base 
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(RUNCIMAN et al., 2009). Dano pode ser definido como prejuízo temporário ou 

permanente da função ou estrutura do corpo (física, emocional, ou psicológica), 

seguido ou não de dor, requerendo uma intervenção para saná-lo (NCCMERP, 

2001). Ele gera consequências como o aumento do tempo de permanência em uma 

instituição hospitalar, necessidade de intervenções diagnósticas e terapêuticas e até 

a morte (BOHOMOL, 2007) e, por este motivo, problemas na assistência devem ser 

monitorados e corrigidos antes que estes resultem em danos aos pacientes (SPATH, 

2009). 

A monitorização dos incidentes é importante para a garantia da segurança 

dos pacientes e depende de esforços para que a identificação deles seja feita antes 

que causem danos, ou seja, os riscos devem ser identificados a tempo de 

implementar melhorias que evitem o resultado negativo. Esse processo deve ser 

contínuo, como propôs Deming, visto que os riscos são inerentes a quaisquer 

processos complexos como os da saúde.  

Os riscos podem ser definidos como a probabilidade de ocorrência de um 

dano (ANVISA, 2010; LOPES; LOPES, 2008). Eles devem ser controlados a fim de 

evitar que o dano ocorra, mas sua redução depende de mudanças na cultura e nos 

processos de trabalho adotados nos hospitais. A princípio, essa redução de riscos e 

incidentes pode parecer uma tarefa assustadora, mas pode ser facilitada por 

iniciativas que visem a segurança dos pacientes em múltiplos aspectos. Para tanto, 

este processo requer um forte apoio da liderança da organização desde sua 

implantação, durante a vigilância, a divulgação das práticas mais seguras, e a 

fiscalização dos resultados (NATIONAL PATIENT SAFETY AGENCY, 2006). Assim, 

pode ser obtido um modelo institucional de cultura de segurança do paciente, que é 

definido como o conjunto de características e atitudes das organizações e das 

pessoas que determinam as questões relacionadas com a sua segurança 

(ALVARADO, 2011) e pode ser medido pela percepção do profissional sobre 

atitudes e iniciativas de segurança em seu local de trabalho (WIEGMANN; THADEN; 

GIBBONS, 2007; YULE; FLIN; MURDY, 2001). 

Autores afirmam que há relação direta da implementação da cultura de 

segurança nas instituições de saúde com a diminuição dos eventos adversos e 

mortalidade, resultando em melhoria na qualidade da assistência prestada (NAVEH; 

KATZ-NAVON; STERN, 2005; SEXTON et al., 2004). Logo, se a cultura de 
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segurança do paciente está relacionada às informações relatadas sobre incidentes 

que ocorrem na assistência, a fim de que providências sejam tomadas e evitem 

novos incidentes, torna-se imprescindível a implementação de efetivos sistemas de 

notificações sobre incidentes na saúde. 

 

 

1.2. Sistemas de notificações de incidentes em saúde: 

 

Os sistemas de notificações de incidentes com foco na segurança têm sido 

amplamente utilizados em diferentes indústrias pelo mundo, especialmente as de 

alto risco como as de energia nuclear e do petróleo, além das indústrias do 

transporte, como a aviação (VAN-DER-SCHAAF et al., 2005), para que auxilie no 

processo de gestão de riscos e obtenha sucesso na segurança dos processos, 

produtos, trabalhadores e meio ambiente. Por este motivo, é cada vez mais 

crescente a implementação destes sistemas na área da saúde e a realização de 

estudos sobre eles (AHLUWALIA & MARRIOTT, 2005; BRAITHWAITE; 

WESTBROOK; TRAVAGLIA, 2008; BEASLEY; ESCOTO; KARSH, 2004; GIFFORD 

& ANDERSON, 2010; KILBRIDGE & CLASSEN, 2008; LE DUFF et al., 2005; 

PESHEK & CUBERA, 2004; PONIATOWSKI; STANLEY; YOUNBERG, 2005; 

RUNCIMAN et al., 2006; TUTTLE et al., 2007; SAMORE et al., 2004; SURESH et al., 

2004; WESTFALL et al., 2004). 

Tradicionalmente, os sistemas utilizados para a vigilância de incidentes em 

hospitais são a notificação voluntária, monitorização intensiva e, mais recentemente, 

a vigilância baseada em sistemas de informação hospitalar, sendo o primeiro um tipo 

de vigilância passiva, o segundo de vigilância ativa e o terceiro uma ferramenta tanto 

para a vigilância passiva, quanto para a vigilância ativa. 

O sistema de vigilância passiva ou sistema de notificação voluntária 

consiste na comunicação espontânea de riscos e incidentes feitas pelos usuários 

dos produtos e serviços de saúde é a forma mais utilizada atualmente para obter 

informações sobre incidentes nas instituições de saúde do mundo inteiro, já que é 

mais simples e de menor custo (CARMARGO et al., 2006; DIAS et al., 2005; 

PFAFFEENBACH et al., 2002). 
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Wachter (2010) sugere que a base para um programa de segurança do 

paciente sejam os sistemas de notificações voluntárias, já que essas podem conter 

informações relevantes acerca da estrutura, processo e resultados em saúde, visto 

que são feitas pelos profissionais que prestam assistência direta e que são os 

conhecedores da situação clínica dos pacientes, facilitando a identificação de riscos 

e incidentes que porventura afetem a segurança, o que, por consequência, pode 

aumentar a eficiência da organização na promoção da melhoria da qualidade. 

Um sistema de notificações voluntárias utiliza-se de diferentes meios para 

o envio de relatos, como formulários impressos, por telefone, fax, intranet ou 

internet. Atualmente, o meio mais utilizado pelos hospitais é o manuscrito, contando 

com um formulário a ser preenchido. O instrumento de notificação deve ser de fácil 

preenchimento, deve apresentar informações claras e um espaço para que o 

notificador descreva o incidente e faça suas observações, sendo, portanto, de livre 

preenchimento.  

A forma de check list tende a dar velocidade ao processo de notificação e 

evitar dúvidas do notificador durante o preenchimento do instrumento. Além disso, 

essa forma facilita a análise da notificação e reduz problemas de grafias ilegíveis. 

Deve-se estabelecer um fluxograma de notificação, indicando, para os notificadores, 

para qual local a notificação será enviada e como esta será analisada. Por fim, deve 

ser realizada a divulgação do instrumento e do fluxograma, que é a parte que 

despende maior empenho, já que se deve educar os colaboradores do hospital para 

utilizar o instrumento e seguir o fluxograma pré-determinado (CASSIANI et al., 

2010). Nesta divulgação, os profissionais devem ser orientados sobre a importância 

do registro e do preenchimento correto e completo (PASSOS, 2003), para que, a 

partir das notificações, possam ser elaborados planos de controle para a diminuição 

dos incidentes, o que refletirá diretamente não só na qualidade do atendimento 

hospitalar (BEZERRA et al., 2009), mas também na redução dos custos com a 

saúde (KUNAC et al., 2009; LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007). 

Os sistemas de notificações voluntárias oferecem muitas vantagens, como 

a facilidade de utilização, adaptação a diferentes realidades, possibilidade de 

fornecer dados sobre incidentes desconhecidos, além do baixo custo de implantação 

e manutenção. Entretanto, estes sistemas podem apresentar desvantagens como 

vieses no relato do incidente, dados incompletos, informações limitadas da 
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população exposta, além de não fornecer informações quantitativas sobre a 

frequência ou risco relativo dos incidentes (BROWN et al., 2007). Seu sucesso 

depende da participação ativa dos notificadores e, por isso, a subnotificação é a 

maior desvantagem intrínseca a este sistema (AAGAARD; HANSEN, 2009; 

COSENTINO et al., 1997; OMS, 2005; TORELLÓ  et al., 1994; WILHOLM et al., 

1994).  

A subnotificação pode levar a falsas conclusões de que um risco real está 

ausente. Dados da literatura indicam que apenas cerca de 10% dos eventos 

adversos graves são identificados por meio da notificação voluntária (GREEN et al., 

2001). Desta forma, a eficácia do método de notificações voluntárias é considerada 

limitada devido à dificuldade em se estabelecer causalidade entre o risco e a 

ocorrência de incidentes, havendo necessidade de complementação por 

investigação e até mesmo estudos epidemiológicos, como ensaios clínicos, estudos 

de coorte e caso-controle (BRACHI et al., 2005; CARLINI; NAPPO, 2003; 

FIGUEIRAS et al., 1997; HÄRMARK; GROOTHEEST, 2008; LAPORTE; CAPELLÀ, 

1994; LORENZI, 1999; SIMON, 2002; SHAKIR, 2007). Härmark e Grootheest (2008) 

divergem sobre opiniões de que a subnotificação seja algo tão limitador, pois 

consideram que os casos mais graves e inesperados geralmente são notificados 

espontaneamente, facilitando a detecção de novos sinais de reações adversas a 

medicamentos, por exemplo. 

Mesmo nos países com sistemas de notificação desenvolvidos, ou 

naqueles em que esta medida é obrigatória, há subnotificação de incidentes, o que 

tem sido atribuído à dificuldade de conscientização dos profissionais de saúde sobre 

a importância da notificação voluntária (BRACHI et al., 2005; CARLINI; NAPPO, 

2003; LORENZI, 1999). O principal fator que leva à subnotificação de incidentes é o 

foco na culpabilidade do profissional envolvido, seja por ter prescrito um 

medicamento que causou uma reação adversa, seja por estar responsável pelo 

plantão em que ocorreu uma queda de paciente, por exemplo. Tradicionalmente, os 

métodos de comunicação e análise de incidentes tendem a se concentrar 

principalmente nos profissionais de saúde, promovendo uma cultura institucional de 

culpabilidade (REASON, 2000). Por este motivo, vários estudos foram conduzidos 

para identificar as razões pelas quais os profissionais não notificam (BACKSTROM, 
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2000; ELAND et al., 1999; FIGUEIRAS et al., 1999; GREEN et al., 2001; HERDEIRO 

et al., 2005; ROGERS et al., 1988; SCOTT et al., 1990; SWEIS & WONG, 2000;). 

Leape (1997; 1999) também listou algumas das razões que favorecem para 

que os profissionais de saúde não relatem um incidente. Estas se baseiam no medo, 

na culpa, na vergonha, na autopunição, medo da crítica de outras pessoas e do 

litígio, além da alegação de dificuldade para realizar uma notificação como a 

extensão e a natureza do que deve ser relatado, o tipo de sistema de notificação, a 

facilidade para enviá-la, existência de incentivos e obstáculos, entre outros fatores. 

Em outra pesquisa, quase todos os médicos entrevistados afirmaram que o medo do 

litígio era a grande barreira ao relato (ROBINSON et al., 2002). Assim, embora em 

algumas organizações os funcionários sejam encorajados a relatar, discutir e 

divulgar os incidentes sempre que apropriado, questões psicológicas ou jurídicas 

fazem com que deixem de notificar (ANDRÉS, 2010; SIMONS, 2010; VINCENT, 

2009).  

Neste contexto, algumas estratégias como a garantia do anonimato e da 

confidencialidade podem ser utilizadas para aumentar a confiança dos profissionais 

nos sistemas de notificação. À medida que os sistemas sejam capazes de proteger 

os dados e garantir que não serão divulgados publicamente, haverá maior 

possibilidade de envolvimento dos profissionais (ANDRÉS, 2010).  

Outra estratégia que pode ser utilizada foi divulgada por meio de um estudo 

francês (GONY et al., 2010). Este estudo demonstrou que lembretes sobre a 

importância da notificação, feitos por um assistente de pesquisa clínica, aumentaram 

os relatos voluntários de incidentes pelos profissionais de saúde, sendo notificado 

um maior número de reações adversas sérias a medicamentos, inclusive algumas 

não detectadas anteriormente durante outros estudos clínicos. Este mesmo estudo 

demonstrou que a notificação de incidentes promove o diálogo entre os profissionais 

de farmacologia clínica e os outros profissionais de saúde. 

Um exemplo brasileiro de estratégia de sucesso para o aumento de 

notificações voluntárias foi a implantação do projeto Hospitais Sentinela pela Anvisa. 

Segundo Dias (2005), com o aumento das notificações de farmacovigilância foi 

possível estimar o número de óbitos e internações hospitalares por reações 

adversas a medicamentos no país. 
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Estes exemplos demonstram que, como ocorre na aviação civil, os relatos 

de incidentes na área da saúde devem ser estimulados e, acima de tudo, devem 

servir para embasar mudanças com foco em melhorias nos processos assistenciais 

e não na punição individual. Para tanto, o sistema de notificações voluntárias deve 

armazenar todos os dados constantes nos relatos a fim de subsidiar avaliações 

posteriores sobre o incidente notificado (ANDRÉS, 2010).  

De acordo com a OMS, para que sejam efetivos, os sistemas de 

notificações de incidentes em saúde devem possuir as características descritas no 

quadro 1 (WHO, 2005). 

 

 

Quadro 1 – Características desejáveis para Sistemas de Notificação de Sucesso, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005). 

Característica Descrição 

Não punitiva Notificadores livres de retaliação ou punição por ter notificado 

Confidencialidade A identificação do notificador nunca é revelada 

Independente 
O sistema de notificação é independente de qualquer autoridade 

com poder para punir 

Análise por 

especialistas 

As notificações são avaliadas por especialistas, que entendam 

aspectos clínicos e reconheçam as possíveis causas do evento  

Agilidade 

As notificações são analisadas rapidamente e as recomendações 

são prontamente divulgadas para os interessados, especialmente 

nos casos graves 

Foco no sistema 
As recomendações incidem sobre as mudanças nos sistemas, 

processos ou produtos e não estão orientadas para o indivíduo 

Sensibilidade 

O setor que recebe as notificações dissemina as recomendações, 

e a organização de saúde compromete-se a implementá-la, 

sempre que possível 

 

 

Identificar oportunidades de melhoria nos processos assistenciais e 

favorecer a aquisição de produtos de qualidade são os principais objetivos de se 

obter notificações sobre incidentes, e não apenas determinar a frequência com que 
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eles ocorrem (ANDRÉS, 2010; SIMONS, 2010). Para tanto, mais do que obter a 

notificação, é preciso obter relatos de qualidade, com dados que favoreçam a 

geração de informações úteis para a investigação dos incidentes e que 

fundamentem a tomada de decisões para melhorias nos processos. 

Estudos que tratam de eventos adversos em saúde focam na identificação 

dos incidentes notificados ou detectados por diferentes métodos, e todos citam a 

importância de se obter informações qualificadas acerca das falhas observadas. 

Entretanto, estes trabalhos não esclarecem o que é uma notificação de qualidade e, 

tampouco, avaliam este parâmetro. 

Cassiani e colaboradores (2010), em uma publicação voltada para 

incidentes relacionados aos medicamentos, sugerem que uma notificação de 

qualidade inclui, no mínimo, informações como: descrição da reação adversa, do 

erro de medicação ou quase erro, incluindo o tempo para o aparecimento dos 

primeiros sinais ou sintomas; o medicamento suspeito e terapêutica concomitante 

(incluindo a dose, número de lote, via de administração); características do paciente 

(idade, raça, sexo, doença de base, a comorbidades, antecedentes familiares da 

doença, e a  presença de outros fatores de risco); documentação do diagnóstico dos 

eventos, incluindo os métodos utilizados para obter o diagnóstico; consequência dos 

resultados do evento (por exemplo, hospitalização ou morte); medidas terapêuticas 

relevantes e dados laboratoriais; e, no caso dos erros e quase erros, é importante a 

descrição da sequência de acontecimentos que levaram ao erro, o ambiente de 

trabalho em que ocorreu o erro. 

Além da notificação voluntária, outro método que pode ser utilizado para 

conhecer incidentes decorrentes da assistência à saúde é a monitorização intensiva. 

 

 

1.3. Sistemas de monitorização intensiva de incidentes em saúde: 

 

A monitorização intensiva de incidentes pode ser prospectiva, realizada 

pelo monitoramento de prescrições médicas e resultados de exames laboratoriais, 

por exemplo, ou retrospectiva, realizada por meio de análises de antigas anotações 

em prontuários. 
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A monitorização intensiva prospectiva é conhecida como busca ativa, pois 

é realizada proativamente pelo setor ou pessoa interessada em determinada 

informação sobre incidentes ou sobre a segurança de alguma tecnologia de saúde 

(HARMARK et al., 2006; MAZZEO et al., 2005; MENDES et al., 2008; OMS, 2005; 

PFAFFENBACK; CARVALHO; BERGSTEN-MENDES, 2002). Esse tipo de 

monitorização caracteriza-se por fazer a vigilância de determinado risco ou 

tecnologia de saúde por um período de tempo definido, a fim de detectar ou prevenir 

a ocorrência de evento adverso relacionadas à prestação de serviços de saúde, 

possibilitando estimar a incidência e os riscos de certos incidentes (HÄRMARK; 

GROOTHEEST, 2008; WISE et al., 2009). 

A busca ativa pode ocorrer também por meio do método de “garimpo de 

dados” ou utilização de “informações gatilho”, e é uma tendência em serviços de 

saúde de países desenvolvidos. Esse método tem sido recomendado por alguns 

autores por favorecer a detecção de mais eventos adversos potenciais e reais 

evitáveis, além de obter aumento da proporção dos potenciais em função dos reais 

(DORMANN et al., 2004; VALLEJOS, 2007). Denomina-se garimpo de dados porque 

neste método de monitorização intensiva há a busca de dados que indiquem 

problemas na assistência ao paciente, especialmente aquelas relacionadas à terapia 

medicamentosa. Nesta busca, identificam-se em prontuário, prescrições, exames 

laboratoriais, informatizados ou não, dados que são utilizados como rastreadores, 

marcadores ou sinalizadores de potenciais eventos adversos. Estes dados são 

considerados de gatilho, ou seja, quando encontrados na busca, devem ser 

investigados e tratados a fim de que incidentes com danos sejam evitados.  

Algumas características fazem com que a monitorização intensiva seja 

vantajosa em relação à notificação voluntária, tais como a identificação precoce de 

incidentes ou queixas técnicas e a possibilidade de acesso a dados completos e 

confiáveis, obtidos por meio de revisão de prontuário, entrevista com o paciente e/ou 

profissionais de saúde e do monitoramento de bases de dados para a coleta de 

informações sobre os pacientes, as prescrições e os eventos adversos (MAZZEO et 

al., 2005; OMS, 2005). Entretanto, uma das limitações da monitorização intensiva é 

a dificuldade de detectar os incidentes que não forem relatados pelos médicos e 

outros membros da equipe de saúde (FONTELES et al., 2009; HÄRMARK; 

GROOTHEEST, 2008), e tampouco detectados pelos revisores dos prontuários 
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(MENDES et al., 2005), o que pode subestimar a ocorrência de incidentes 

(RAMIREZ et al., 2010). Por este motivo, as instituições de saúde que 

informatizaram suas bases de dados estão implementando sistemas de vigilância 

que estejam inter-relacionados às estas bases. 

 

 

1.4. Sistemas de vigilância baseada em sistemas de informação hospitalar: 

 

Muitas instituições têm informatizado suas bases de dados o que, além de 

facilitar a gestão da informação sobre incidentes, torna essas bases passíveis de 

serem analisadas por meio de abordagens estatísticas, como é o garimpo de dados. 

O garimpo de dados em sistemas informatizados apresentam a vantagem de 

oferecer dados mais confiáveis, além de favorecer o cálculo de incidência de e dos 

custos de incidentes, quando comparados à notificação voluntária e à monitorização 

intensiva com buscas em prontuários (BATES et al., 1999; DORMANN et al., 2004; 

GARCÍA et al., 2005; KOPP et al., 2006; LINDQUIST, 2004; THÜRMANN, 2001; 

VALLEJOS, 2007). Esta estratégia também tem sido cada vez mais aplicada pelas 

agências regulatórias de diferentes países (BAILEY et al., 2010), o que não significa 

que a informatização seja a solução para a detecção de incidentes, pois não 

extingue a necessidade da notificação voluntária, tampouco elimina o processo 

investigativo (BROWN et al., 2007).  

A implantação do método de monitorização intensiva por meio de sistemas 

informatizados requer um grande investimento financeiro, tende a gerar um grande 

número de alertas ou gatilhos que devem ser investigados para determinar se o sinal 

de perigo existe, exigindo quantidade adequada de recursos humanos, para que os 

alertas gerados sejam analisados e não haja prejuízo da eficiência do processo 

como um todo (ALMENOFF et al., 2006; BROWN et al., 2007; GARCÍA et al., 2005). 

Por estes motivos, esse método ainda é uma realidade distante de muitas 

instituições hospitalares, especialmente em países como o Brasil (MENDES et al., 

2005). 

Estudos contestam a superioridade dos métodos de monitorização 

intensiva em relação ao de notificação voluntária, pois constataram que o número de 

incidentes reportados voluntariamente foi maior do que os relatados nos prontuários 
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dos pacientes (BECKMANN et al., 1996; BARTOLOMÉ et al., 2005). Em 1999, por 

exemplo, um estudo conduzido por Stanhope e colaboradores (1999) que realizou 

revisão de prontuários averiguou que apenas 23% de todos os incidentes notificados 

voluntariamente estavam registrados nos prontuários.  

A notificação exerce, ainda, um papel importante no processo de 

aprendizagem, especialmente durante a análise da causa raiz do incidente 

notificado, sensibilizando os profissionais para a importância do trabalho voltado 

para a segurança do paciente, que facilita o comprometimento dos colaboradores 

das instituições (ANDRÉS, 2010). Desse modo, é imperativo que sistemas de 

notificação voluntária e confidencial sobre incidentes sejam implementados nas 

instituições de saúde (BARTOLOMÉ et al, 2005; CEREZA et al., 2010; 

HOLZMUELLER et al., 2005; JHUNG et al., 2007). 

As notificações voluntárias por meio informatizado permitem melhorar a 

sistematização das informações, avaliação, eficácia e eficiência na análise dos 

dados necessários para a definição de problemas e riscos para a saúde, facilitando 

a organização das informações, além de contribuir para agilizar o processo 

investigativo e garantir a confidencialidade do notificador (DIXON, 2002).  

Vincent (2009) recomenda que os sistemas manuscritos de notificações 

sejam substituídos pelos sistemas informatizados ou pelos baseados na internet, 

padronizando os formulários de notificações. O autor afirma que sistemas de relatos 

básicos deverão, com o passar do tempo, ter maior importância para a segurança do 

paciente, ao mesmo tempo em que são usados para facilitar o gerenciamento de 

riscos. 

A migração do sistema manuscrito para o informatizado segue uma 

tendência para todas as informações em saúde que, cada vez mais, tendem a estar 

organizadas e armazenadas em bases de dados informatizadas, especialmente 

aquelas de dados clínicos, como prontuários eletrônicos, sistemas de prescrição 

eletrônica, bases de dados laboratoriais, que fornecem informações úteis para a 

detecção de incidentes (TRIFIRÓ et al., 2009). Por este motivo, a tecnologia da 

informação tem sido empregada com sucesso na identificação de incidentes (JOSE; 

JIMMY; RAO, 2008).  

Sistemas informatizados de notificações têm várias vantagens, como 

acesso facilitado ao instrumento de notificação, facilidade de usar, realização de 
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intervenções em tempo real, se necessárias, análises de tendências e progressos, 

além da eliminação da ilegibilidade e maior facilidade para manter em sigilo a 

identificação do notificador (DIXON, 2002; KIVIAHAN et al., 2002). Pelo exposto, 

esta ferramenta torna-se muito importante para a gestão efetiva dos riscos (TUTTLE 

et al., 2004). 

Os sistemas informatizados de notificações voluntárias têm sido utilizados 

desde a década de 1990 por países como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália 

(BECKMANN et al, 1996; DONCHIN et al, 1995; WRIGHT et al, 1991). Esses 

sistemas têm sido utilizados para receber notificações e outros documentos 

regulatórios, além de emitir alerta de riscos à saúde. O FDA, por exemplo, criou uma 

rede eletrônica denominada Sentinel, que opera não apenas em provedores de 

prontuários eletrônicos, mas também em bancos de dados de planos de saúde e 

outras fontes para monitorar riscos em prescrições de medicamentos (BROWN et 

al., 2007; ROSATI, 2009). 

A Anvisa utiliza o NOTIVISA, um sistema informatizado na plataforma web 

para receber as notificações de incidentes e queixas técnicas relacionadas com os 

produtos sob vigilância sanitária, tais como medicamentos, vacinas e 

imunoglobulinas, artigos médico-hospitalares, uso de sangue ou componentes, entre 

outros em uso no Brasil e, assim, garantir melhores tecnologias no mercado, mais 

segurança e qualidade, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de 

saúde (BEZERRA et al., 2009). 

Tuttle e colaboradores (2007) demonstraram que a implantação de um 

sistema informatizado de notificações voluntárias em um grande hospital 

universitário é possível. No estudo conduzido por estes autores, foram relatadas 

melhorias na frequência de notificação e na avaliação das informações sobre 

eventos adversos já no primeiro ano de implementação. O sistema implantado por 

eles permite o armazenamento de dados para analisar a evolução dos 

acontecimentos e os possíveis fatores que contribuíram para sua ocorrência. 

Para Dixon (2002), a informatização de notificações de incidentes nos 

hospitais viabiliza uma troca indireta de informações entre departamentos e 

unidades, promovendo melhor conhecimento da realidade e favorecendo a gestão 

dos incidentes. Essa alternativa ao processo manuscrito tem-se mostrado efetiva, de 

acordo com alguns trabalhos publicados. Um desses trabalhos, realizado em um 
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hospital americano de ensino e de grande porte, obteve bons resultados com a 

implantação de um sistema de notificações via web, tais como melhoria na 

frequência de notificações e da qualidade das informações sobre os incidentes 

notificados (TUTTLE et al., 2005).  

Um hospital universitário dos Estados Unidos, o Baylor University Medical 

Center´s, mudou o método de envio de notificações, que passou de manuscrito para 

informatizado, e concluiu que o método anteriormente utilizado não era seguro, 

devido ao atraso de recebimento, ilegibilidade, possibilidade de perda do 

instrumento impresso, retirada indevida do instrumento de notificação do local de 

destino, realização de cópias não autorizadas e omissão de dados, acarretando um 

atraso ainda maior no processo de organização das informações (DIXON, 2002). Já 

o uso de notificações informatizadas é mais eficiente, visto que é possível pesquisar 

as notificações por meio de ferramentas de tecnologia da informação, otimizando 

tempo (MURFF et al., 2003). Além disso, o envio das notificações é imediato e sem 

intermediários, evitando atrasos e extravios. 

Um estudo americano que entrevistou 30 gerentes de riscos a fim de 

avaliar os serviços dos quais eram responsáveis, apontou que 98,2% dos hospitais 

de alta complexidade que participaram do estudo tinham uma central para o 

recebimento de notificações, geralmente uma gerência de riscos, e 14,2% deles 

utilizavam o sistema informatizado para o envio das notificações (FARLEY et al., 

2008).  

Outro estudo que avaliou um sistema informatizado de relatos espontâneos 

indicou que o mesmo é capaz de fornecer informações completas e válidas sobre os 

principais dados necessários para a realização da devida investigação, tais como 

diagnóstico do paciente, gravidade do evento adverso, nomes e doses dos 

medicamentos envolvidos (JUNG et al., 2007). 

Sistemas informatizados de notificações voluntárias também apresentam 

desvantagens, como a resistência ao uso da nova tecnologia (LEVZION-KORACH et 

al., 2009). No entanto, hospitais que já utilizam sistemas informatizados de 

informação hospitalar tendem a se adaptar melhor com a nova metodologia de 

notificação, porém o custo inicial de desenvolvimento ou implantação pode ser uma 

barreira para a adoção do método e, por isso, há que se ter o empenho da alta 

administração no sentido de despender recursos financeiros na implantação do 
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sistema, já que investimentos em tecnologia voltada para a segurança do paciente 

podem contribuir com o cuidado, diminuindo o tempo de internação, além de manter 

a força de trabalho qualificada e satisfeita (CASSIANI; GIMENES; MONZANI, 2009). 

Apesar de estar se destacando como um método de fácil execução e 

passível de ser incorporado à rotina das instituições de saúde, a notificação 

informatizada ainda é muito recente no Brasil e disponível em poucos hospitais, em 

sua maioria da região sudeste (MENDES et al., 2005). Além disso, devido ao uso 

tradicional das notificações manuscritas, o principal desafio para se implantar as 

notificações informatizadas é quebrar paradigmas na aceitação do uso dos recursos 

de informática (WU et at., 2002).  

Por todo o exposto e considerando que a notificação voluntária é a base 

para o processo de incorporação da cultura de segurança do paciente nos 

estabelecimentos de saúde, deve-se investigar qual sistema, manuscrito ou 

informatizado, é mais vantajoso e adequado para que se constitua como o sistema 

de escolha dos hospitais brasileiros para a obtenção de notificações voluntárias 

sobre incidentes e queixas técnicas em saúde. Atualmente, não há estudo brasileiro 

que avalie estes dois sistemas e os estudos internacionais, embora contribuam para 

as decisões, não refletem a realidade do país. Assim, pretendeu-se realizar este 

estudo comparando sistemas manuscrito e informatizado de notificações voluntárias 

utilizados em um hospital público de ensino do Estado de São Paulo, por meio da 

quantidade, taxa e qualidade das notificações, categoria dos profissionais 

notificadores, além do motivo dos relatos e das características dos incidentes 

relacionados aos medicamentos. 
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2. OBJETIVO 

 

Comparar o sistema manuscrito e o sistema informatizado de notificações 

voluntárias de incidentes e queixas técnicas relacionados à saúde, implantados em 

um hospital de ensino do interior de São Paulo, por meio da avaliação da quantidade 

e qualidade das notificações, categoria dos profissionais notificadores, motivos e 

características dos incidentes relacionados aos medicamentos. 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1. Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo de avaliação, do tipo análise de processo ou de 

implementação, que é realizado para obter informação descritiva sobre o processo 

de implementação de um novo programa, além de seu funcionamento (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). 

 

 

3.2. Local do estudo 

 

O estudo utilizou dados do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). É um hospital de 

ensino e integrado ao SUS, de porte especial, que possui 866 leitos ativos, mais de 

6.000 funcionários, sendo referência para atendimentos de alta complexidade na 

região de Ribeirão Preto, destacando-se por realizar transplantes como o de medula 

óssea, cirurgias cardíacas e neurocirurgias.  

O HCFMRP-USP tem como missão desenvolver e praticar a assistência, ensino 

e pesquisa em saúde, por meio da busca permanente da excelência, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida da população.  Atualmente, conta com 36 

salas cirúrgicas, 428 consultórios/salas de atendimento, atendendo mais de 3.000 

pacientes diariamente. 

Em 2011, o hospital criou o Centro Integrado da Qualidade, a fim de 

desenvolver programas de qualidade hospitalar. Neste setor, além do Serviço de 

Gerenciamento da Qualidade, há o Serviço de Gerenciamento de Riscos (SGR), que 

iniciou seus trabalhos com o escopo proposto pela Anvisa, ou seja, a vigilância pós-

comercialização de produtos sob regulação sanitária. Em 2007, o SGR participou da 

criação do Comitê de Segurança do Paciente, quando outros incidentes, os 

relacionados aos processos assistenciais, passaram a ser notificados por toda a 

Instituição. No ano de 2009, este Serviço passou a administrar o Comitê e este, por 

sua vez, tornou-se um assessor do SGR, determinando políticas e diretrizes para a 
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promoção de uma cultura hospitalar voltada para a segurança dos pacientes, por 

meio do planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de processos 

assistenciais. Assim, tornou-se mais uma atividade do Serviço de Gerenciamento de 

Riscos a monitorização dos incidentes oriundos de processos assistenciais. 

O sistema de vigilância de incidentes e queixas técnicas adotado pelo hospital 

desde 2001 foi o sistema passivo, ou seja, baseado em notificações voluntárias. São 

notificados voluntariamente: artigos médico-hospitalares (queixas técnicas e 

incidentes), eventos adversos relacionados a cirurgias, flebite, queixas técnicas de 

kits para exames laboratoriais, lesões de pele, medicamentos (queixas técnicas, 

reações adversas a medicamentos, inefetividade terapêutica, uso off label e erros de 

medicação), quedas, hemoterápicos, tromboembolismo venoso, vacina e 

imunoglobulinas,  e outros incidentes relacionados aos processos assistenciais. 

No período de 2001 a julho de 2010, as notificações voluntárias eram 

preenchidas manualmente e encaminhadas ao Serviço de Gerenciamento de 

Riscos.  A partir do dia 18 de agosto de 2010, o processo de notificações no 

HCFMRP-USP foi modificado, quando o preenchimento e o envio das notificações 

voluntárias passaram a ser realizados por meio do Sistema Informatizado de 

Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente, que foi desenvolvido com 

participação ativa do pesquisador deste estudo, já que este foi idealizador do 

sistema enquanto atuou como Gerente de Riscos da instituição.  

Os sistemas manuscrito e informatizado de notificações de incidentes utilizados 

pelo HCFMRP-USP serão descritos a seguir. 

 

 

3.2.1. Sistema Manuscrito de Notificações Voluntárias: 

 

O sistema manuscrito de notificações de incidentes e queixas técnicas foi 

implementado no hospital em estudo em 2002, com dois instrumentos para 

notificação: um para materiais médico-hospitalares e outro para medicamentos. 

 Em 2007, foram propostos e utilizados 4 diferentes instrumentos de 

notificação: um para notificação de problemas relacionados aos artigos médico-

hospitalares (Anexo A), um para notificação de problemas relacionados aos 

equipamentos médico-hospitalares (Anexo B),  um para notificação de incidentes 
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transfusionais (Anexo C) e outro para incidentes e queixas técnicas relacionados 

aos medicamentos, quedas, e outros tipos de eventos (Anexo D). Todos os 

instrumentos estavam disponíveis na intranet do hospital, junto à lista de todos os 

documentos que se encontram disponíveis para download (Figura 1). Após abrir o 

arquivo, o notificador deveria imprimi-los.  

 

 

Figura 1 – Página de downloads da intranet do hospital de estudo – Em destaque, link 

para download dos instrumentos de notificação. 

 

 

 O preenchimento de cada instrumento de notificação era manual, a seguir 

deveriam ser enviados impressos ao Serviço de Gerenciamento de Riscos, que 

datava, classificava e numerava os mesmos e os encaminhava às etapas 

seguintes, de investigação e avaliação dos riscos e incidentes notificados. 

 Esse sistema foi utilizado até 17 de agosto de 2010, pois, a partir do dia 18 do 

mesmo mês, o sistema informatizado de notificações foi implementado. As 

notificações em papel foram recebidas durante uma fase de que foi considerada 

de transição (período de 18 a 31 de agosto de 2010). Nesta fase, todos os 

notificadores que encaminharam notificações em papel foram orientados sobre o 
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novo sistema informatizado, quando também foi realizada campanha de estímulo 

à notificação. A partir de 01 de setembro de 2010, somente notificações enviadas 

por meio informatizado foram consideradas.  

 

 

3.2.2. Sistema Informatizado de Notificações Voluntárias: 

  

O sistema informatizado de notificações voluntárias é compreendido pelo 

Módulo 1 do “Sistema Informatizado de Gerenciamento de Riscos em Saúde e 

Segurança do Paciente”. Além deste módulo, estão previstos um módulo de 

monitorização intensiva, que tem como finalidade direcionar a equipe do 

Gerenciamento de Riscos para a busca ativa, sendo ligado a outros bancos de 

dados, como os sistemas de exames laboratoriais, de internação e de prescrição 

eletrônica; e os módulos de investigação e ações e gestão da informação 

(CAPUCHO & ALECRIM, 2009; CAPUCHO et al., 2011). 

Neste trabalho, será utilizada a denominação “sistema informatizado” para o 

módulo de notificações voluntárias, que é objeto deste estudo. Nele, há 

instrumentos de notificação específicos para cada tipo de incidente ou queixa 

técnica a ser notificado, elaborados de acordo com a literatura de cada área, tais 

como problemas relacionados aos artigos médico-hospitalares, eventos adversos 

relacionados a cirurgias, flebite, queixas técnicas de kits para exames 

laboratoriais, lesões de pele, medicamentos (queixas técnicas, reações adversas 

a medicamentos, inefetividade terapêutica, uso off label e erros de medicação), 

quedas, hemoterápicos, tromboembolismo venoso, vacina e imunoglobulinas,  e 

outros incidentes relacionados aos processos assistenciais.  

Os instrumentos foram inseridos no módulo 1 do Sistema Informatizado de 

Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente. Esses instrumentos são 

estruturalmente semelhantes aos manuscritos utilizados anteriormente, contendo 

campos de livre preenchimento, que estão disponíveis para descrever o risco ou 

incidente e as ações tomadas imediatamente após sua identificação, e os campos 

de check list, que estão para o tipo de incidente notificado, tipo de problema 

identificado e possíveis causas do incidente. Este último, nas notificações 
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manuscritas, era de livre preenchimento. Exemplos destes instrumentos podem 

ser visualizados nas figuras de 2 a 5. 

 

 

Figura 2 – Página inicial do sistema de notificações informatizadas do hospital de estudo. 

 

 

 

Figura 3 – Imagem de uma página do sistema informatizado de notificações voluntárias – 

exemplo de parte do instrumento de notificação sobre medicamentos. 
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Figura 4 – Imagem de uma página do sistema informatizado de notificações voluntárias – 
exemplo de parte do instrumento de notificação sobre reação adversa e 
inefetividade terapêutica de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Imagem de uma página do sistema informatizado de notificações voluntárias – 

continuação do exemplo do instrumento de notificação sobre erros de medicação. 
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O link de acesso aos instrumentos de notificação está disponível na intranet e 

na página de acesso aos demais sistemas do hospital. O preenchimento e o envio 

de notificações voluntárias é feito via web, ou seja, o usuário acessa o sistema de 

qualquer computador dentro do hospital, sem necessidade de cadastro, ou seja, 

não são solicitados login e senha, já que a identificação do notificador é opcional. 

O notificador preenche e envia a notificação pela web. A identificação do 

notificador é a última etapa do processo de notificação. O nome, local de trabalho, 

ramal e e-mail são solicitados, porém são opcionais (Figura 6). O único requisito 

obrigatório na identificação do notificador é a categoria profissional ou função que 

exerce no hospital. Ao concluir a notificação, o usuário recebe uma confirmação 

sobre o envio, com número específico para cada notificação (Figura 7).  

 

 

Figura 6 – Sistema informatizado de notificações: etapa de identificação do 
notificador. 

 

 

 

Figura 7 – Sistema informatizado de notificações: etapa de identificação de 
confirmação do envio e emissão do número correspondente da 
notificação. 
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O recebimento da notificação pelo Serviço de Gerenciamento de Riscos é 

imediato e somente a equipe deste serviço tem acesso ao sistema. Para tanto, é 

necessário login e senha.  

 

 

3.3. População e amostra 

 

A amostragem foi de conveniência, proposital (POLIT, BECK & HUNGLER, 

2011), considerando-se o histórico de variação sazonal do número de notificações 

recebidas nos anos anteriores e as campanhas de estímulo às notificações 

realizadas pelo SGR do HCFMRP-USP.  

A amostra foi compreendida pelas notificações enviadas ao Serviço de 

Gerenciamento de Riscos do hospital de estudo por meio do sistema manuscrito de 

notificações voluntárias no trimestre de 01 de abril a 30 de junho de 2010, e pelas 

notificações enviadas ao serviço por meio do sistema informatizado de notificações 

voluntárias durante o período também de três meses, compreendido por 01 de 

setembro a 30 de novembro de 2010, períodos estes que foram precedidos de 

campanhas de estímulo à notificação, com distribuição de material instrucional e 

aulas sobre a importância de notificar. Os períodos de análise foram diferentes, uma 

vez que o sistema manuscrito de notificações foi extinto após a implantação do 

sistema informatizado.  

 

 

3.4. Aspectos Éticos do Estudo 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do próprio Hospital de 

estudo, conforme anexo E. Não houve interação e nem intervenção direta com os 

pacientes e profissionais de saúde, o que isentou da necessidade de utilização do 

termo de consentimento livre e esclarecido. Este estudo respeitou os princípios 

éticos constantes da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

estabelece as diretrizes e normas para pesquisas envolvendo seres humanos, 

mantendo o sigilo e a confidencialidade dos dados coletados. 
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3.5. Coleta de Dados 

 

A coleta de dados tratou-se de análise documental realizada no Serviço de 

Gerenciamento de Riscos pela pesquisadora, com a colaboração de um auxiliar de 

pesquisa, no período de junho a novembro de 2010. Os documentos analisados 

foram notificações recebidas por meio dos sistemas manuscrito e informatizado, nos 

trimestres de 01 de abril a 30 de junho de 2010 e 01 de setembro a 30 de novembro 

de 2010, respectivamente.  

Para a coleta de dados, foram elaborados instrumentos, a fim de relacionar 

os dados coletados aos seguintes aspectos: 

 

− Quantidade e taxa de notificações: as notificações foram divididas segundo o 

mês de envio e dia da semana (Apêndice A). Foi avaliada também a taxa de 

notificação, que é expressa como o número de notificações por 100 

pacientes-dia por mês, indicador utilizado por Hutchinson e colaboradores 

(2009) 

− Qualidade das notificações: para avaliar a qualidade das notificações, foi 

elaborado um instrumento de coleta de dados baseado no estudo de Belknap 

e col. (2010). Obteve-se autorização do autor principal do estudo para utilizar 

o instrumento (Anexo F) e realizar as adaptações, que foram: 

- Tradução para português; 

- Exclusão de questões referentes à pesquisa clínica, foco do instrumento 

original; 

- Inclusão do item “Descrição do Produto”. São informações importantes 

para a qualidade de notificações de queixas técnicas e incidentes 

relacionados às tecnologias de saúde, tecnologias que só podem ser 

identificadas quando se tem informações básicas sobre elas, como o 

nome e o lote, informações que também são solicitadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária quando é realizada uma notificação 

pelo NOTIVISA; 
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- Inclusão do item “Outras informações relevantes sobre a notificação”, 

que informa sobre a legibilidade e rasuras nas notificações. Esta 

inclusão se deu porque as informações, quando recebidas, devem ser 

passíveis de compreensão por parte da equipe avaliadora, ou seja, 

devem ser estar escritas de forma a permitir que a equipe tome 

decisões rápidas, a fim de evitar novos incidentes. Para a avaliação de 

legibilidade dos relatos, foram adaptados os critérios adotados por 

Rosa e col. (2009) que avaliaram prescrições médicas. Os critérios 

utilizados foram: 

a) grafia com boa legibilidade: documento lido normalmente, sem 

problemas para entendimento da escrita; 

b) grafia pouco legível ou duvidoso: documento que leva maior de 

tempo de leitura, sem certeza de compreensão total de todas as 

palavras, números, símbolos e abreviaturas; e 

c) grafia ilegível: documento no qual é impossível o entendimento da 

escrita. 

Para fins deste estudo, foram consideradas legíveis as notificações 

que podiam ser lidas e compreendidas pelo pesquisador, permitindo 

pleno entendimento da grafia. Portanto, as notificações que se 

enquadravam segundo os critérios “b” e “c” supracitados foram 

consideradas ilegíveis. 

Quanto à presença de rasura, foram consideradas notificações 

rasuradas aquelas em que o notificador raspou, riscou ou sobrepôs 

letras para alterar o texto. 

Assim, o instrumento final adaptado pode ser observado no 

apêndice B. Foram definidos 6 itens de qualidade: descrição do 

incidente ou queixa técnica, causalidade, descrição do paciente ou 

profissional, descrição do produto, outras informações relevantes sobre 

o incidente ou queixa técnica e sobre a notificação. Estes itens reúnem 

18 subitens de qualidade, conforme descrição que será feita a seguir. 

Quanto ao item “descrição do incidente ou queixa técnica”, 

composto por 3 subitens, verificou-se se este foi classificado 

corretamente, ou seja, se o notificador escolheu o instrumento de 
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notificação adequado ou selecionou a opção correta no caso de check 

list; se os danos foram informados, quando houvesse; e também se 

verificou se a notificação continha informações sobre o desfecho do 

incidente. 

Quanto à “causalidade”, 2 subitens foram analisados: se havia a 

informação sobre como ocorreu o incidente ou queixa técnica e se 

informava as causas do incidente. 

Quanto à “descrição do paciente ou profissional”, os 4 subitens 

trataram de identificar a presença das informações acerca de quem foi 

afetado ou poderia ter sido afetado pelo problema (paciente, 

profissional ou ambos): nome ou registro, gênero e idade do paciente 

ou profissional. 

Quanto ao item “descrição do produto”, 6 subitens foram objeto de 

análise, os quais são: a presença do nome do produto na notificação, 

apresentação, data de validade, lote, dose administrada ou prescrita e 

via de administração, sendo estes 2 últimos apenas para incidentes 

relacionados aos medicamentos. Estas informações foram 

consideradas presentes quando informadas nas notificações ou 

quando foram encaminhadas amostras dos produtos relacionados aos 

incidentes ou queixas técnicas. 

Os itens 5 e 6, tratam de outras informações relevantes sobre o 

incidente ou queixa técnica e também sobre a notificação. No item 5, 

apresenta-se um subitem sobre a identificação, por parte do notificador, 

sobre quando o incidente ou queixa técnica foi identificado.  

O item 6, por sua vez, finaliza o instrumento com 2 subitens sobre 

a legibilidade de notificações e a ausência de rasuras, informações que 

foram analisadas conforme citado anteriormente. 

 

− Categoria profissional do notificador: o notificador foi identificado de acordo 

com a categoria profissional, tais como: médico, psicólogo, terapeuta 

ocupacional, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, oficial administrativo, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, administrador, 

assistente social, auxiliar de farmácia, auxiliar de limpeza, biólogo, biomédico, 
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engenheiro, estudante, odontólogo, técnico em enfermagem, técnico de 

laboratório, tecnólogo, entre outros (Apêndice A). No caso do sistema 

manuscrito, os notificadores foram contatados para realizar a identificação de 

sua categoria. No caso do sistema informatizado, esta informação constava 

como item obrigatório ao finalizar a notificação e, portanto, não foi preciso 

contatar os notificadores. 

− Motivo de notificação: as notificações foram classificadas de acordo com os 

incidentes e queixas técnicas monitorados pelo hospital no período de estudo, 

que são: problemas relacionados aos artigos médico-hospitalares, incidentes 

relacionados a cirurgias, flebite, problemas relacionados aos kits reagentes 

para diagnóstico, lesões de pele (incluindo úlcera por pressão), problemas 

relacionados aos medicamentos, quedas, problemas relacionados aos 

saneantes, cosméticos e produtos de higiene pessoal, problemas 

relacionados aos hemoterápicos, tromboembolismo venoso, problemas 

relacionados a vacinas e imunoglobulinas e outros incidentes relacionados 

aos processos assistenciais (Apêndice A). Estes tipos de incidentes relatados 

foram identificados nos diferentes itens dos instrumentos de notificação. Por 

serem estes problemas que motivaram o envio do relato, foram considerados 

os “motivos de notificação”.  

− Características dos incidentes relacionados aos medicamentos: optou-se por 

utilizar a caracterização dos incidentes relacionados aos medicamentos para 

comparar os sistemas manuscrito e informatizados uma vez que são tema de 

uma das prioridades de investigação da OMS (WHO, 2008), por serem os 

incidentes mais frequentes nas instituições de saúde e por ser a autora deste 

trabalho farmacêutica. 

Assim, neste estudo, foram classificados os incidentes relacionados 

aos medicamentos notificados pelos sistemas manuscrito e informatizado no 

período estudado, incluindo incidentes sem dano, incidentes com dano 

(eventos adversos) e os potenciais eventos adversos. Os incidentes 

analisados foram os erros de medicação (EM), reação adversa a 

medicamento (RAM), inefetividade terapêutica (IT) e uso off label (UOL).  
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As queixas técnicas, que são uma notificação feita pelo profissional de 

saúde, quando observada uma divergência dos parâmetros de qualidade 

exigidos para a comercialização ou aprovação no processo de registro de um 

produto sob regulação sanitária, ou seja, quando se suspeita de qualquer 

desvio de qualidade (ANVISA, 2010), foram excluídas deste estudo, pois não 

são, necessariamente, incidentes relacionados aos medicamentos.  

Os incidentes relacionados aos medicamentos foram classificados de 

acordo com níveis da estrutura para a segurança do paciente, descritos pela 

Organização Mundial de Saúde no relatório técnico que definiu a Taxonomia 

Internacional para a Segurança do Paciente (WHO, 2009). Neste estudo, 

classificou-se sob 3 níveis: 

1. Quanto ao tipo de Incidente: cada tipo de incidente foi 

classificado como incidente sem dano, incidente com dano (evento 

adverso) ou potencial evento adverso. 

2. Quanto aos desfechos para o paciente: refere-se ao impacto 

produzido ou que potencialmente o incidente poderia produzir para 

o paciente. Portanto, esta classificação é pertinente somente aos 

incidentes com dano e potenciais eventos adversos. Neste caso, o 

desfecho foi classificado de acordo com o grau de dano (nenhum, 

leve, moderado e grave, incluindo óbito). Para evitar interpretações 

sobre dados contidos nas notificações e, com isso, variabilidade na 

classificação, adaptou-se o algoritmo desenvolvido por Dormann e 

colaboradores (2000) para avaliar grau de danos causados por 

reações adversas a medicamentos, trocando-se o termo “reação 

adversa”, um tipo de incidente relacionado a medicamentos, 

apenas por “incidente” (Anexo B). 

3. Às características do paciente: refere-se às características 

demográficas dos pacientes (gênero e idade). 

 

− Características dos medicamentos relacionados aos incidentes: 

os medicamentos aos quais os incidentes estavam relacionados foram 

classificados de acordo com o primeiro nível de classificação Anatomical 

Therapeutical Chemical – ATC (WHO, 2009), conforme Anexo C. O 



________________________________________________________Métodos_____35 
 

 

sistema de classificação ATC foi desenvolvido pelo Nordic Council on 

Medicines em colaboração com a World Health Organization 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology na década de 1970, 

e é amplamente utilizado nas publicações sobre incidentes com 

medicamentos, incluindo a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais – RENAME, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010). Essa 

classificação divide os princípios ativos em diferentes grupos terapêuticos 

de acordo com seus locais de ação e suas características farmacológicas 

e químicas. Na ATC os fármacos são classificados de acordo com seu 

uso terapêutico mais importante, tendo como diretriz que para cada 

código corresponde uma preparação farmacêutica. O sistema ATC possui 

no primeiro nível 14 grupos dentre os quais classificaremos os 

medicamentos relacionados aos incidentes notificados por meio dos 

sistemas manuscrito e informatizado. 

Os medicamentos ainda foram classificados de acordo com sua 

essencialidade, ou seja, se consta na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais – RENAME (VARALLO, 2010); de acordo com seu 

enquadramento do medicamento na classificação de potencialmente 

perigoso (ISMP, 2011 – ANEXO D); e de acordo com a via de 

administração para o qual foi prescrito (ANVISA, 2011). 

 

− Classificação dos incidentes relacionados aos medicamentos: cada tipo 

de incidente relacionado aos medicamentos (erros de medicação, reação 

adversa a medicamento, inefetividade terapêutica e uso off label) foi 

classificado segundo suas características específicas, conforme descrito a 

seguir.  

 

I. Classificação dos Erros de Medicação: Para a categorização dos erros de 

medicação empregou-se a classificação adotada pela American Society of 

Health System Pharmacists (ASHP, 1993), conforme descrito a seguir: 

• Erro de prescrição: seleção incorreta do medicamento (baseada na 

indicação, contraindicação, alergias conhecidas, existência de certas 

terapias medicamentosas, interações medicamentosas e outros fatores); 
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dose, velocidade de infusão e instruções feitas pelo médico; prescrição 

ilegível que possa induzir ao erro. 

• Erro de omissão: não administração de uma dose prescrita para o 

paciente. 

• Erro de horário: administração de medicamento fora do intervalo de tempo 

pré-definido no prontuário do paciente. 

• Administração de medicamento não autorizado: administração de 

medicamento não autorizado pelo médico responsável pelo paciente. 

• Erro de dose: administração de uma dose maior ou menor que a prescrita 

ou administração de doses duplicadas ao paciente. 

• Erro de apresentação: administração de um medicamento a um paciente 

em apresentação diferente da prescrita pelo médico. 

• Erro de preparo: medicamento incorretamente formulado ou manipulado 

antes da administração. 

• Erro na técnica de administração: uso de procedimentos inapropriados ou 

técnicas inadequadas na administração do medicamento. 

• Administração de medicamentos deteriorados: administração de 

medicamentos com data de validade expirada ou quando a integridade 

física ou química está comprometida. 

• Erro de monitoramento: falha em rever um esquema prescrito para a 

devida adequação ou detecção de problemas, ou falha em usar 

apropriadamente dados clínicos ou laboratoriais para avaliar a resposta 

do paciente à terapia prescrita. 

• Não adesão do paciente: comportamento inadequado do paciente quanto 

a sua participação na proposta terapêutica. 

• Outros erros de medicação: quaisquer outros não enquadrados acima. 

Classificou-se, ainda, os erros segundo as categorias propostas pelo 

National Coordinating Comission in Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP, 2001), as quais estão apresentadas no quadro 2. 
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Quadro 2 – Categorização de erros de medicação e suas conseqüências, de 
acordo com o National Coordinating Comission in Medication Error 

Reporting and Prevention. 

  

Tipo de erro Resultado da Categoria 

Sem erro: 

Categoria A 
Circunstâncias ou eventos que têm a capacidade de causar 
erro 

Erro, sem dano: 
Categoria B Ocorreu um erro, mas não atingiu o paciente 

Categoria C 
Ocorreu um erro que atingiu o paciente, mas não lhe 
causou dano 

Categoria D 
Ocorreu um erro que resultou na necessidade de um 
aumento na observação do paciente, mas não causou dano 
ao mesmo 

Erro, com dano: 

Categoria E 
Ocorreu um erro que resultou em necessidade de 
tratamento ou intervenção e causou dano temporário ao 
paciente 

Categoria F 
Ocorreu um erro que resultou em início ou prolongou 
hospitalização e causou dano temporário ao paciente 

Categoria G 
Ocorreu um erro que resultou em dano permanente ao 
paciente 

Categoria H Ocorreu um erro que resultou quase na morte do paciente 

Erro com morte: 
Categoria I Ocorreu um erro que resultou na morte do paciente 

 

 

Essa categorização considera os aspectos: tipo de erro que afetou o 

paciente, o dano causado ao paciente e suas conseqüências. 

Ambas as classificações foram desenvolvidas há mais de dez anos e 

são as mais amplamente utilizadas pelos estudos sobre erros de medicação, 

favorecendo, portanto, comparação de resultados, o que motivou sua 

seleção para essa investigação. 
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II. Classificação das Reações Adversas aos Medicamentos: as reações 

adversas aos medicamentos foram classificadas como reações dose 

dependentes (Tipo A), que são caracterizadas, geralmente, por efeito 

aumentado de uma ação do fármaco, previsível a partir da ação 

farmacológica, ou como reações dose independentes (Tipo B), 

consideradas inesperadas e não são fáceis de prever (EDWARDS; 

ARONSON, 2000). 

A análise de causalidade, que é a probabilidade de uma reação 

adversa ser conseqüência do uso de um medicamento (EDWARDS; 

ARONSON, 2000), foi realizada empregando o Algoritmo de Naranjo 

(Anexo E), utilizado por diferentes pesquisadores em farmacovigilância 

(LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007; NARANJO et al., 1981; 

REIS, 2009; SMITH et al., 2006). 

Por fim, os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes que 

sofreram RAM foram classificados de acordo com Varallo (2010), que 

realizou pesquisa sobre reações adversas como causa de internação no 

mesmo hospital no qual esta investigação foi conduzida. Foram 

considerados os principais sintomas, ou seja, os mais graves, para fins de 

classificação. 

 

III. Classificação das Inefetividades Terapêuticas: as notificações de 

inefetividade terapêutica foram classificadas quanto ao tipo de 

inefetividade, se total, quando o medicamento não apresentou efeito 

algum, ou parcial, quando apresentou efeito menor que o esperado ou 

durou menos tempo do que o esperado. As causas de falha terapêutica 

foram analisadas e identificadas de acordo com a suspeita do notificador 

ao relatar: falha relacionada aos pacientes, falha relacionada ao 

ambiente, falha relacionada a erros de medicação e falha relacionada aos 

produtos (FERREIRA; WANNMACHER; OSORIO-DE-CASTRO, 2009). 

IV. Classificação dos usos off label: o uso off label do medicamento foi 

classificado segundo o tipo de uso diferente do previsto em bula: dose, 

posologia, via de administração, idade e indicação terapêutica. Foi, ainda, 
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classificada de acordo com a recomendação deste uso: existe justificativa 

embasada por evidência de alta qualidade; o uso se faz dentro do 

contexto de uma pesquisa formal; em casos excepcionais, justificados por 

circunstâncias clínicas individuais, nas quais potenciais benefícios 

superam riscos. Por fim, neste último caso, identificou-se se havia o 

consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu responsável 

(TULEU, 2007; WANNMACHER; FUCHS, 2000). 

 

 

 

3.6. Análise dos Dados 

 

As informações coletadas foram transferidas para um banco de dados 

criado no software Microsoft Office Excel versão 2007. Para a disposição dos dados 

foram elaboradas tabelas, a fim de utilizar o modelo relacional, que distribui as 

informações em várias tabelas relacionadas entre si.   

Foi realizada estatística descritiva com os dados obtidos pelos 

instrumentos de coleta que teve como objetivo básico sintetizar uma série de valores 

de mesma natureza, permitindo que se tenha uma visão global da variação desses 

valores, organizando e descrevendo os dados de três maneiras: por meio de 

tabelas, de gráficos e de medidas descritivas (PAGANO; GAUVREAU, 2004).  



Resultados e Discussão
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizado quanto à 

quantidade de notificações: 

 

O número total de notificações de incidentes e queixas técnicas em saúde 

analisadas neste estudo foi de 1089, sendo 421 (38,7%) encaminhadas pelo sistema 

manuscrito e 668 (61,3%) pelo informatizado. Das 421 notificações manuscritas 

analisadas, 131 (31,2%) foram recebidas no mês de abril, 134 (34,3%) no mês de 

maio e 145 (34,5%) no mês de junho. Quanto às 668 notificações informatizadas, 

213 (31,9%) foram recebidas no mês de setembro, 246 (36,8%) no mês de outubro e 

209 (31,3%) no mês de novembro. Pode-se observar que houve pouca diferença no 

número de notificações entre os meses analisados em cada tipo de sistema. 

 Sabe-se que os incidentes estão relacionados ao número de pacientes 

atendidos por um serviço de saúde. Estudos apontam que um em cada dez 

pacientes sofre pelo menos um incidente por dia (VINCENT, NEALE, 

WOLOSHYNOWYCH; 2001). Por este motivo, a fim de verificar a influência do 

número de pacientes internados no número de notificações enviadas nesse período, 

a taxa mensal de notificação foi avaliada, segundo dados exibidos na Tabela 1 e na 

Figura 8. 

 

 Manuscrito Informatizado 

 Abr Mai Jun  Set Out Nov  

Número de notificações 131 134 145  213 246 209  

Número de Pacientes-Dia 16.863 19.486 18.446  16.974 18.026 17.558  

Taxa de notificação 

mensal 
0,78 0,69 0,78  1,25 1,36 1,19 

 

Taxa média de 

notificação por trimestre 
0,75  1,27 

 

 

Tabela 1 – Número de notificações, de pacientes–dia, taxa de notificações mensal e por 

trimestre, segundo os sistemas de notificação manuscrito e informatizado. 

Ribeirão Preto, 2010. 
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Figura 8 – Taxa de notificação nos meses de abril, maio e junho/2010 (sistema 
manuscrito de notificações); e setembro, outubro e novembro/2010 
(sistema informatizado de notificações). Ribeirão Preto, 2010. 

 

 

 

 Como pode ser observado, a taxa de notificação no sistema informatizado foi 

62,3% maior que no manuscrito, o que corrobora com estudos já realizados em 

outros países (FORCE et al, 2006; KOBUS et al, 2001; MEKHJIAN et al., 2004; 

NGUYEN; WEINBERG; HILBORNE, 2005; WU et al, 2002), que indicaram ser 

vantajoso implantar sistemas informatizados para se obter mais notificações sobre 

incidentes em saúde. 

 Há alguns argumentos para explicar o aumento de notificações quando 

utilizado o sistema informatizado. Um deles é que este método é normalmente visto 

pela equipe de saúde como livre de punição (FORCE et al., 2006). Outro é a 

possibilidade de que a curiosidade tenha aumentado adesão ao novo método de 

notificar.   

 A taxa média de 1,27 notificações por 100 pacientes-dia encontrada neste 

estudo para sistema informatizado no trimestre é cerca da metade daquela 

encontrada por Levtzion-Korach e seus colaboradores (2009) em um hospital 

universitário da Escola de Medicina de Harvad, nos Estados Unidos. Aquele hospital, 

que tem de porte semelhante ao estudado e que utiliza o sistema informatizado de 

notificações há mais de 15 anos, apresenta taxa de 2 notificações por 100 
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pacientes-dia. Outro estudo verificou uma taxa média de 3,5 notificações por 100 

pacientes-dia encaminhadas por sistema informatizado em 26 hospitais americanos 

(MILCH et al., 2006), também maior que a aqui verificada.  

 Um estudo que analisou notificações sobre quedas e outros tipos de 

incidentes encaminhadas por meio eletrônico ao sistema nacional de notificações da 

Inglaterra encontrou taxa variando de 0,03 a 0,17 notificações por 100 pacientes-dia 

(HUTCHINSON et al., 2009). Demonstrou, ainda, que houve relação entre a taxa de 

notificação e o tempo, pois esta taxa aumentou ao longo dos 18 meses analisados, 

fato que foi atribuído à maior familiarização dos profissionais com o sistema no 

transcorrer do tempo, ou seja, houve um período de adaptação dos usuários à nova 

ferramenta. 

 Os resultados obtidos no presente estudo são mais expressivos que os 

encontrados por Hutchinson e colaboradores (2009), o que também pode ser 

atribuído à familiarização dos profissionais do hospital estudado com o sistema nele 

implantado, o Sistema Informatizado de Gerenciamento de Riscos e Segurança do 

Paciente. Apesar de ser um novo sistema, este foi desenvolvido pela equipe de 

tecnologia da informação do próprio hospital, a mesma que desenvolveu outros 

sistemas utilizados há mais de 10 anos pela equipe de saúde, e que manteve, no 

desenvolvimento, características de funcionalidade do sistema semelhantes a outros 

já usados na instituição, como o sistema de gestão de materiais e o de prescrição 

eletrônica. Estes fatores podem ter facilitado a rápida adaptação dos usuários ao 

novo sistema.  

  Cabe ressaltar que não foi encontrado estudo que comparasse as taxas de 

notificações realizadas por meio dos sistemas informatizados e manuscritos em uma 

mesma instituição. 

  

 

4.2. Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizados quanto à 

qualidade das notificações: 

 

O presente estudo, visando contribuir com o avanço do conhecimento 

acerca dos sistemas de notificações voluntárias e, especialmente com a inexistência 

de estudos nacionais sobre a qualidade das notificações, definiu os requisitos 

mínimos para que uma notificação tenha qualidade e os avaliou nos dois métodos 
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de notificação voluntária, o manuscrito e informatizado. Foram definidos 6 itens de 

qualidade: descrição do incidente ou queixa técnica, causalidade, descrição do 

paciente ou profissional, descrição do produto, outras informações relevantes sobre 

o incidente ou queixa técnica e sobre a notificação, os quais possuem subitens, que 

são 17, apresentados um a um na seção dos Métodos. 

A Tabela 2 apresenta os dados sobre a qualidade das notificações 

encaminhadas por meio dos sistemas manuscrito e informatizado de notificações 

voluntárias. 
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REQUISITOS DE QUALIDADE PARA AS NOTIFICAÇÕES 
Manuscrito Informatizado  

N % N %  

DESCRIÇÃO DO INCIDENTE OU QUEIXA TÉCNICA      

Incidente ou queixa técnica classificado corretamente 311 73,9 610 91,3  

Informa se houve dano  211 50,4 639 95,7  

Contém informações sobre o desfecho do incidente* 176 62,4 293 69,6  

CAUSALIDADE          

Informa como ocorreu o incidente ou queixa técnica 313 74,4 533 79,8  

Informa causas do incidente ou queixa técnica                                  106 25,2 260 38,9  

DESCRIÇÃO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL          

Nome ou registro do paciente  211 74,0 416 97,2  

Informa gênero do paciente 236 82,8 416 97,2  

Informa idade ou data de nascimento do paciente 235 82,5 413 96,5  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO          

Informa nome do produto 347 98,9 346 95,6  

Informa apresentação do produto 259 73,8 336 92,8  

Informa data de validade do produto 179 51,0 256 70,7  

Informa lote do produto 240 68,4 284 78,5  

Informa dose administrada ou prescrita** 64 57,7 53 79,1  

Informa via de administração** 88 79,3 54 81,8  

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O INCIDENTE OU QUEIXA TÉCNICA          

Informa a data em que o incidente ou queixa técnica foi identificado 308 73,3 668 100,0  

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO          

Notificação legível 266 63,2 668 100,0  

Notificação sem rasuras 327 77,7 668 100,0  
Legenda: * Apenas para incidentes / **Apenas para incidentes relacionados aos medicamentos 

Tabela 2 – Requisitos de qualidade de notificações e avaliação das notificações encaminhadas pelos sistemas manuscrito e 
informatizado. Ribeirão Preto, 2010.
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A análise dos itens referentes à qualidade das notificações 

manuscritas permitiu identificar que 311 (73,9%) delas foram classificadas 

corretamente quanto ao tipo de incidente, 211 (50,4%) informavam se houve 

dano ao paciente e 176 (62,4%) possuíam informação sobre o desfecho do 

incidente. Quanto à causalidade, 313 (74,4%) das notificações continham 

informações sobre como ocorreu o incidente ou queixa técnica e apenas 106 

(25,2%) informaram quais foram as causas para que ele ocorresse. Quanto à 

descrição do paciente ou do profissional de saúde atingido pelo incidente, 211 

(74%) notificações manuscritas apresentaram o nome ou número de registro, 

236 (82,8%) informaram o gênero e 235 (82,5%) a idade ou data de 

nascimento.  

Naquelas notificações nas quais deveria haver a descrição de um 

produto relacionado ao incidente, 347 (98,9%) apresentaram o nome do 

produto, 250 (73,8%) a apresentação, 179 (51,0%) a data de validade e 240 

(68,4%) o lote. Quando os incidentes estavam relacionados aos medicamentos, 

a notificação deveria constar a dose administrada ou prescrita e a via de 

administração, o que foi informado em 64 (57,7%) e 88 (79,3%) das 

notificações, respectivamente. A data em que o incidente foi identificado foi 

informada em 308 (73,3%) notificações manuscritas avaliadas. Das 421 

notificações manuscritas, 266 (63,2%) foram consideradas legíveis e 327 

(77,7%) sem rasuras. 

Quanto ao sistema informatizado, a classificação correta do tipo de 

incidente se deu em 610 (91,3%) notificações, 639 (95,7%) continham 

informações sobre danos aos pacientes e 293 (69,6%) possuíam o desfecho do 

incidente. Quanto à causalidade, 533 (79,8%) informaram como ocorreu o 

incidente ou queixa técnica e 260 (38,9%) informaram quais foram as causas 

relacionadas ao incidente relatado. O nome ou registro do paciente ou do 

profissional de saúde atingido pelo incidente foi informado em 416 (97,2%) 

notificações informatizadas, o mesmo ocorreu para o gênero e 413 (96,5%) 

delas continham esta informação sobre a idade ou data de nascimento. Dentre 

as notificações nas quais deveria haver a descrição de um produto relacionado 

ao incidente, 346 (95,6%) apresentaram o nome do produto, 336 (92,8%) a 

apresentação, 256 (70,7%) a data de validade e 284 (78,5%) o lote. Em 53 
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(79,1%) e em 54 (81,8%) das notificações, respectivamente, constaram a dose 

administrada ou prescrita e a via de administração, quando os incidentes 

estavam relacionados aos medicamentos. A data em que o incidente foi 

identificado foi informada em todas as 668 (100%) notificações informatizadas. 

De acordo com os 17 itens de qualidade avaliados neste estudo, há 

falhas nos dois sistemas, manuscrito e informatizado. No entanto, essas se dão 

principalmente no sistema manuscrito. Quanto à classificação correta do 

incidente ou queixa técnica, por exemplo, 26,1% das notificações manuscritas 

não foram classificadas corretamente pelo notificador, enquanto  que no 

sistema informatizado a classificação incorreta ocorreu em 8,7% dos casos. 

Esse é considerado o primeiro requisito para qualidade da notificação, visto 

que a escolha inadequada demonstra desconhecimento do notificador sobre o 

assunto e pode prejudicar na hora de informar todos os outros dados sobre o 

incidente.  

Esses resultados podem ser explicados pelo fato de que existiam 4 

tipos de fichas de notificação no sistema manuscrito para download e, no 

sistema informatizado, ainda que sejam múltiplas as opções de formulários 

eletrônicos a serem acessados, estes são claramente identificados e há um 

mecanismo que aponta quais os incidentes podem ser notificados em cada 

opção. Ao passar o mouse em cada opção, conceitos aparecem em um quadro 

para que o notificador se certifique que está classificando adequadamente o 

tipo de incidente a ser notificado (Figura 9). Apesar deste mecanismo do 

sistema informatizado, 58 notificadores não classificaram adequadamente o 

incidente a ser notificado, quando, por exemplo, notificaram soluções 

parenterais de grande volume (soros), que são medicamentos, como artigo 

médico-hospitalar. 
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Figura 9 – Sistema informatizado de notificações: exemplo de tela inicial do sistema, a 
qual oferece ao notificador quadro para sanar dúvidas sobre o que pode 
ser relatado em cada item.  

 

 

Observa-se que em 95,7% notificações informatizadas informaram se 

houve dano, enquanto que em 50,4% das notificações manuscritas essa 

informação foi incluída. Não houve diferença significativa entre os sistemas 

quando avaliada a presença da informação sobre o desfecho do incidente.  

Farley e colaboradores (2008) revelaram em um estudo com 

diferentes hospitais que 79% deles conseguiram identificar a consequência do 

incidente para o paciente (desfecho) com a notificação voluntária, enquanto 

que nossos resultados apontam que 62,4% das notificações manuscritas e 

69,6% das notificações informatizadas continham esta informação. A diferença 

entre os resultados entre esta investigação e a de Farley é maior quando se 

compara ao sistema manuscrito, mas em ambos os sistemas a diferença pode 

ser devido à cultura de notificação das instituições. Quanto maior a cultura e 

notificação, mais completa é a notificação. 

Os sistemas manuscrito e informatizado apresentam resultados 

semelhantes quando se avalia a presença da informação de como ocorreu o 
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incidente: 74,4% e 79,8%, respectivamente. Os resultados do presente estudo 

diferem do encontrado por centros médicos da Califórnia, Estados Unidos, que, 

após introdução de sistema informatizado de notificações voluntárias, 

perceberam que a descrição nas notificações tinha maior nível de detalhes do 

que pelo método manuscrito anteriormente utilizado (NGUYEN; WEINBERG; 

HILBORNE, 2005). 

A razão pela qual não houve mudanças na descrição de como 

ocorreu do incidente ou queixa técnica entre os dois sistemas avaliados neste 

estudo pode ser a forma com que os notificadores deveriam fornecer estas 

informações em cada um dos sistemas, que, em ambos os casos, deveria ser 

feito em campo aberto para descrição livre.  

Apenas 25,2% dos notificadores informaram as possíveis causas para 

o incidente quando utilizaram o sistema manuscrito, enquanto que esta 

informação estava contida em 38,92% das notificações informatizadas. Este 

resultado pode ser devido às diferenças entre os dois métodos na forma de 

fornecer estas informações. Em alguns formulários do sistema informatizado, 

como o de erros de medicação, as possíveis causas são informadas em campo 

de múltiplas opções, enquanto que no sistema manuscrito tratava-se de campo 

de livre preenchimento. Os campos em check list utilizados no sistema 

informatizado favorecem o fornecimento da informação, já que é mais fácil 

clicar em uma opção pré-elaborada do que descrever as possíveis causas. 

O nome ou registro do paciente são fundamentais para a avaliação de 

incidentes, para que se possa avaliar em seus prontuários, informações 

adicionais tais como condição clínica, utilização de produtos concomitantes, 

procedimentos aos quais foi submetido, resultadas de exames diagnósticos. 

Este item não é necessário no caso de queixa técnica, já que esta ocorre 

quando houve o desvio de qualidade de algum produto, porém foi detectado 

antes de atingir o paciente (CAPUCHO, 2008).  

Em respeito a esta importante informação que deveria estar contida nas 

notificações de incidentes, houve mudança significativa quando comparados os 

sistemas manuscrito e informatizado, pois anteriormente 74% das notificações 

continham o nome ou registro dos pacientes e nas notificações encaminhadas 

pelo novo método esta informação estava presente em 97,2%. Essa diferença 
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ocorreu provavelmente pela mudança no formulário: no sistema manuscrito, o 

notificador deveria fixar etiqueta do paciente ou escrever seu nome e, com o 

sistema informatizado, bastava inserir o registro do paciente que o sistema 

recuperava os dados de nome completo, gênero e idade (data de nascimento). 

No novo sistema, caso não tivesse o registro do paciente, o notificador tinha a 

opção de procurar pelo nome completo ou até por enfermaria e escolher o 

paciente. 

O fato de ter maior porcentagem de dados como gênero (82,8%) e idade 

(82,5%) do paciente no sistema manuscrito em relação ao nome ou registro 

pode ser explicado porque no corpo do formulário impresso, assim como no 

informatizado, o gênero e idade estavam claramente requisitados. Ainda assim, 

houve aumento destas informações com a utilização do sistema informatizado, 

quando o gênero foi informado em 97,2% das notificações e 96,5% delas 

continham a idade ou data de nascimento.  

Idealmente, os dados do paciente devem estar presentes em 100% das 

notificações sobre incidentes, ainda que sejam sobre os potenciais eventos 

adversos (near miss). O mesmo ocorre para incidentes e queixas técnicas que 

envolvem produtos, como medicamentos e artigos médico-hospitalares, pois, 

sem informações básicas, dificulta a análise e tomada de decisões quanto ao 

problema.  

O nome do produto foi informado mais vezes no sistema manuscrito 

(98,9%) do que no informatizado (95,6%), porém para todos os outros aspectos 

(apresentação do produto, data de validade, lote, dose ou via de administração) 

as notificações informatizadas apresentaram melhor qualidade. Informações 

como lote do produto, neste hospital, é suficiente para a busca pelo produto 

correspondente, já que existe cadastro do mesmo em sistema informatizado de 

gestão de materiais. Entretanto, em muitos hospitais brasileiros não há este 

cadastro de fácil acesso, dificultando a identificação do produto, o que 

prejudica substancialmente a análise das notificações. 

Em 100% das notificações encaminhadas por meio informatizado foi 

informada a data da ocorrência do problema, queixa técnica ou incidente, e em 

26,7% essa informação não constava nas notificações manuscritas. Isso ocorre 

porque, apesar de constar campo específico para data da ocorrência no 
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formulário impresso, no sistema informatizado era requisito obrigatório para a 

conclusão da notificação, o que, mais uma vez, demonstra ser vantajosa a 

aplicação da tecnologia da informação em saúde para o método de notificações 

voluntárias. 

Outro estudo que chegou à conclusão de que utilizar um sistema 

informatizado pode melhorar a qualidade das notificações, ou seja, ter 

informações mais completas sobre os incidentes foi o conduzido por Gedde-

Dahl e sua equipe (2007), que avaliaram a completude de notificações a 

respeito de reações adversas a medicamentos.  

Por fim, a qualidade das notificações ainda foi avaliada quanto à 

legibilidade e presença de rasuras. Das notificações manuscritas (Figura 10), 

36,8% foram consideradas ilegíveis e 22,3% continham rasuras, o que 

prejudica substancialmente a compreensão da informação e, por 

consequência, a análise dos problemas e a tomada de ações para evitar 

recorrências. Exemplos de legibilidade de descrições de incidentes em 

notificações manuscritas podem ser vistos na figura 11.  A notificação pelo 

sistema informatizado elimina qualquer possibilidade de falta de legibilidade e 

rasuras (Figura 12), o que demonstra ser uma grande vantagem assim como 

para a prescrição eletrônica. 
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Figura 10 – Sistema manuscrito de notificações: exemplo de notificação encaminhada ao 
Serviço de Gerenciamento de Riscos em junho de 2010. 
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Figura 11 – Sistema manuscrito de notificações: exemplos de legibilidade de descrição 
de incidentes em notificações encaminhadas por sistema manuscrito em 
junho de 2010. 

 

 

Figura 12 – Sistema informatizado de notificações: exemplo de visualização de 
notificação encaminhada em setembro de 2010. 
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As notificações devem permitir uma análise efetiva de incidentes para 

que, a partir deles, seja identificada a cadeia de eventos que levam ao 

incidente, gerando conhecimento para que sejam realizadas intervenções 

efetivas a fim de impedir que o incidente ocorra novamente (MAHAJAN, 2010). 

Por este motivo, as notificações devem conter informações completas, 

incluindo descrição completa do evento, qual o produto envolvido com o 

incidente ou queixa técnica, quando cabível, outros produtos que o paciente 

estava utilizando, como medicamentos concomitantes, as características do 

paciente, condições clínicas, fatores de risco, exames diagnóstico, dentre 

outras informações pertinentes ao incidente.  

Embora as informações sejam requisitadas nas notificações, autores 

relatam que as equipes que avaliam as notificações costumam encontrar 

termos muito variados e baixa qualidade da informação (WEAVER; WILLY; 

AVIGAN, 2008; WOLLMANN et al., 2007).  O estudo brasileiro conduzido por 

Bezerra e colaboradores (2009) também relatou que a qualidade das 

notificações realizadas é ruim e não há clareza quanto ao caso relatado. O 

presente estudo também encontrou deficiências quanto à qualidade das 

notificações e contribuiu para determinar os requisitos de qualidade de uma 

notificação. 

  

 

 

4.3. Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizados quanto à 

categoria profissional do notificador 

 

Os sistemas manuscrito e informatizado foram comparados quanto à 

categoria profissional do notificador (Tabela 3). 

No sistema manuscrito, enfermeiros notificaram 301 vezes, perfazendo 

71,5% das notificações, seguidos dos médicos (n = 70; 16,6%) e 

farmacêuticos (n = 17; 4%).  
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 Manuscrita Informatizada 

  NOTIFICADOR N % N % 

Enfermeiro 301 71,5 512 76,6 

Médico 70 16,6 17 2,5 

Farmacêutico 17 4,0 40 5,9 

Oficial Administrativo* 9 2,1 29 4,3 

Auxiliar de Enfermagem 1 0,2 25 3,7 

Estudante** 4 0,9 19 2,8 

Técnico em Enfermagem 3 0,7 8 1,2 

Auxiliar de Farmácia 5 1,2 3 0,4 

Fisioterapeuta 1 0,2 2 0,3 

Engenheiro - - 1 0,1 

Instrumentador Cirúrgico - - 1 0,1 

Psicólogo - -      1 0,1 

Tecnólogo - - 1 0,1 

Não identificado 9 2,1 - - 

Total 421  100 668 100 

 Legenda: *Profissional auxiliar de escritório / **Estudantes de graduação em qualquer área da saúde 

 

Tabela 3 – Número e frequência de notificações por meio manuscrito e informatizado 

por categoria profissional do notificador. Ribeirão Preto, 2010. 

 

 

No sistema informatizado, os enfermeiros também foram os profissionais 

que mais notificaram (n = 512; 76,6%), seguidos dos farmacêuticos (n = 40; 

5,9%), oficial administrativo (n = 29; 4,3%), auxiliar de enfermagem (n = 25; 

3,7%), estudantes (n = 19; 2,8%) e médicos (n = 17; 2,5%). 

Bezzerra e colaboradores (2009) afirmam que 35% das notificações 

realizadas em um hospital de Goiás foram feitas por enfermeiros e 14% por 

técnicos de enfermagem. No referido estudo, 26% das notificações estavam 

sem identificação e em apenas 2% das notificações deste estudo não foi 

possível identificar o profissional. 
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No estudo de Gifford e Anderson (2010) enfermeiros identificaram 

como barreiras para a notificação a dificuldade de acesso ao formulário de 

notificação, formulários mal projetados, falta de clareza sobre o que pode ser 

relatado e quem pode relatar.  Além dos enfermeiros, outros profissionais 

entrevistados referiram-se inseguros em notificar quando não sabem para onde 

as notificações são encaminhadas, se é possível fazer cópias das mesmas e 

quem visualiza as informações que nelas constam. Estudos referem estes 

mesmos fatores como sendo limitantes para a notificação voluntária de 

incidentes (HOLDEN & KARSH, 2007; VINCENT et al., 1998).  

Estas características tidas como limitadoras para a notificação voluntária 

são pertinentes ao sistema manuscrito avaliado por este estudo, pois o acesso 

aos formulários de notificação era difícil. O acesso a estes instrumentos estava 

disponível na intranet do hospital, junto à lista de todos os outros documentos 

que se encontram disponíveis para download, tendo o notificador que procurar 

em toda a lista o formulário que queria imprimir. Após abrir o arquivo, o 

notificador deveria imprimir o formulário, preenchê-lo manualmente, sendo 

necessário encaminhar o impresso para o SGR. Esse processo não se 

mostrava muito seguro quanto ao sigilo das informações e pode ser fator de 

menor número de notificações apresentados anteriormente.  

O notificador tinha, ainda, que escolher entre 4 diferentes instrumentos 

de notificação: um para notificação de problemas relacionados aos artigos 

médico-hospitalares, um para notificação de problemas relacionados aos 

equipamentos médico-hospitalares, um para notificação de incidentes 

transfusionais e outro para incidentes e queixas técnicas relacionados aos 

medicamentos, quedas, e outros tipos de incidentes. Essa variedade de 

instrumentos distribuídos em uma lista com diversos outros documentos 

dificultava o acesso e a eleição, por parte do notificador, do instrumento 

adequado para a notificação. 

           No sistema informatizado, ao contrário, os diferentes instrumentos de 

notificação estão disponíveis em um único local na intranet. Os notificadores 

então escolhem o instrumento a ser utilizado, o preenchem e o enviam em 

tempo real, on line, o que possibilita o relato anônimo, conforme tem sido 

implantado em hospitais de diferentes países (BATES & GAWANDE, 2000; 
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LEAPE, 1994; REASON, 2000; RUNCIMAN, MERRY, MCCALL SMITH, 2001; 

VINCENT, 2009). 

HOR e colaboradores (2010) revelam que a notificação por vezes tem 

sido vista como uma prestação de contas, o que também se tem caracterizado 

como barreira para o relato voluntário. As notificações encaminhadas pelo 

sistema manuscrito, antes de serem encaminhadas ao SGR, eram avaliadas 

pelos supervisores, que encaminhavam, então, o relato ao gestor máximo da 

Enfermagem. Essas múltiplas etapas verticalizadas no processo de notificação 

podem ter intimidado os relatos da equipe de enfermagem, embora seja a 

categoria que mais notifica, já que houve aumento no número de notificações 

feitas pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem e, especialmente, dos 

auxiliares de enfermagem, quando avaliados os relatos feitos por meio 

informatizado. 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem juntos notificaram 

72,4% das notificações manuscritas e 81,5% das informatizadas, corroborando 

com outros estudos realizados (BEZERRA et al., 2009; BLENDON et al., 2002; 

TUTTLE et al., 2004). Além de estar em maior número nos hospitais, a 

enfermagem possui um treinamento rigoroso acerca da importância de registrar 

todo o processo de prestação de cuidados aos pacientes, e também 

representam a categoria profissional que está maior tempo ao lado do paciente.  

Pesquisas com profissionais de saúde em hospitais indicaram que os 

enfermeiros são mais propensos a relatar incidentes do que os médicos e que 

há várias razões para estes últimos não relatarem, inclusive não saber como 

relatar incidentes, limitações de tempo, a incerteza sobre o que relatar, a 

expectativa de culpa ou punição, e uma percepção de que a notificação de 

incidentes possa não resultar em melhorias (EVANS et al, 2006; SCHECTMAN 

& PLEWS-OGAN, 2006; VINCENT; STANHOPE; CROWLEY-MURPHY, 1998). 

Apenas um estudo foi encontrado em que os médicos notificaram mais que os 

enfermeiros, neste caso um estudo sobre notificações de reações adversas a 

medicamentos (BÄCKSTROM; EKMAN; MJÖRNDAL, 2007).  

O presente estudo identificou que os médicos notificaram 70 vezes por 

meio do sistema manuscrito e 17 por meio do sistema informatizado. O número 

de notificações informatizadas feitas por médicos foi menor do que quando 
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notificadas por meio manuscrito. Esses resultados são semelhantes aos 

encontrados por Nguyen, Weinberg e Hilborne (2005). Esses autores 

descobriram que, apesar de terem um sistema informatizado fácil de notificar, 

os médicos pouco relatam incidentes: apenas 1,7% dos incidentes foram 

relatados por médicos. No caso dos resultados deste estudo. 

A escassez das notificações de médicos é provavelmente, ainda, devido 

a uma série de razões baseadas por fatores culturais, por alegarem falta de 

tempo, medo ou desconhecimento (TUTLE et al., 2007). Esta última é apoiada 

por um estudo que concluiu que os médicos não consideram um evento 

adverso como um importante problema de saúde, embora tenham relatado 

experiências pessoais com esses eventos que tiveram conseqüências graves 

(BLENDON et al., 2002). 

O estudo conduzido por Wallerstedt e colaboradores (2007) indica que é 

possível conseguir maior participação dos médicos nas notificações quando há 

retorno das ações realizadas pela instituição após a notificação. Nesta 

pesquisa, 70% destes profissionais concordam que uma carta de feedback 

sobre as etapas que se seguiram após a sua notificação pode estimular o 

médico a notificar novamente. 

Os resultados do presente estudo são favoráveis ao sistema manuscrito 

como método de escolha pelos médicos para notificar. Os resultados apontam 

para uma necessidade de avaliar as razões pelas quais os médicos brasileiros 

não notificam, além de reforçar a necessidade de estratégias para estimular a 

notificação por parte deste profissional em qualquer que seja o método, 

manuscrito ou informatizado. 

Notificações por meio do sistema informatizado por parte de outros 

profissionais que não tinham notificado pelo sistema manuscrito, tais como 

engenheiro, instrumentador cirúrgico, psicólogo e tecnólogo, é um indício de 

que o sistema informatizado pode promover maior envolvimento destes na 

política de segurança do paciente. No caso da maior participação da 

enfermagem, torna-se especialmente importante à medida que vários estudos 

têm evidenciado que esta categoria profissional tem influência direta sobre a 

segurança do paciente e a melhoria da qualidade em saúde (NEEDLEMAN et 

al, 2002; NEEDLEMAN et al., 2006; NEEDLEMAN; KURTZMAN; KIZER, 2007; 
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LANDON et al, 2006). Por isso, estes profissionais devem ser vistos como 

peças-chave para alavancarem as metas de segurança do paciente, resultando 

em avanço da qualidade da assistência (KURTZMAN; DAWSON; JOHNSON, 

2008). 

Cabe ressaltar que apenas a mudança de um sistema manuscrito 

para um informatizado não seja o suficiente para envolver os profissionais no 

envio de informações acerca de incidentes e queixas técnicas. Uma pesquisa 

de satisfação dos usuários realizada por pesquisadores após a implantação do 

sistema em um hospital da Austrália apontou que mais de 66% dos 

entrevistados referiram-se satisfeitos com o novo método, porém isso não 

mudou sua freqüência ao relatar. E quando ocorria, era mais provável que 

tivesse diminuído do que aumentado a quantidade de relatos (BRAITHWAITE; 

WESTBROOK; TRAVAGLIA, 2008). 

Portanto, além de aumentar a satisfação dos usuários com o novo 

método de notificar, deve-se compreender as reais razões pelas quais estes 

não notificam, necessitando de novas investigações. 

 

 

4.4. Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizados quanto 

ao motivo de notificação: 

 

Todas as notificações encaminhadas por meio dos sistemas 

manuscrito e informatizado foram classificadas quanto ao tipo de incidente ou 

queixa técnica, tais como: problemas relacionados aos artigos médico-

hospitalares, incidentes relacionados a cirurgias, flebite, problemas 

relacionados aos kits reagentes para diagnóstico, lesões de pele (incluindo 

úlcera por pressão), problemas relacionados aos medicamentos (queixas 

técnicas, reações adversas a medicamentos, inefetividade terapêutica, uso off 

label e erros de medicação), quedas, problemas relacionados aos saneantes, 

cosméticos e produtos de higiene pessoal, problemas relacionados aos 

hemoterápicos, tromboembolismo venoso, problemas relacionados aos vacina 

e imunoglobulinas, e outros incidentes relacionados aos processos 

assistenciais. 
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No sistema manuscrito, os motivos de notificação foram em 157 (37,2%) 

notificações os problemas relacionados os medicamentos, em 107 (25,4%) os 

relacionados aos artigos médico-hospitalares, em 60 (14,2%) os hemoterápicos 

e em 48 (11,4%) as quedas. Flebites, lesões de pele, incidentes em cirurgias 

foram menos frequentes (Tabela 4). 



________________________________________________Resultados e Discussão________61 

 

 

MOTIVO DE NOTIFICAÇÃO Manuscrito Informatizado 

       N % N % 

Problemas relacionados aos Medicamentos 157 37,2 226 33,8 

Problemas relacionados aos Artigos Médico-Hospitalares 107 25,4 164 24,5 

Problemas relacionados aos Hemoterápicos 60 14,2 6 0,9 

Quedas 48 11,4 54 8,0 

Flebite 8 1,9 137 20,5 

Lesões de Pele 5 1,1 40 5,9 

Problemas relacionados aos Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal 14 3,3 13 1,9 

Incidentes relacionados a cirurgias 8 1,9 1 0,1 

Problemas relacionados aos Equipamentos Médico-Hospitalares 3 0,7 5 0,7 

Problemas relacionados aos Kits reagentes para diagnósticos 2 0,4 1 0,1 

Problemas relacionados a Vacina e Imunoglobulinas 0 0 2 0,3 

Outros incidentes relacionados aos processos assistenciais 9 2,1 19 2,8 

Total 421 100,0 668 100,0 

Tabela 4 – Número e frequência de notificações manuscritas e informatizadas por motivo de notificações. Ribeirão Preto, 2010. 
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Pelo sistema informatizado, os problemas relacionados aos medicamentos 

foram notificados 226 vezes (33,8%), seguidos dos problemas relacionados aos 

artigos médico-hospitalares (n = 164; 24,5%), flebite (n = 137; 20,5%), quedas (n = 

54; 8%) e lesões de pele (n = 40; 5,9%).  

Observa-se que tanto no sistema manuscrito quanto no informatizado o 

maior número de notificações referiram-se aos medicamentos, seguidos de 

problemas relacionados aos artigos médico-hospitalares. Uma revisão bibliográfica 

realizada por Pfeiffer, Manser e Wehner (2010) identificou que as características dos 

incidentes é um dos fatores que influenciam os profissionais a notificarem, pelas 

razões de evitar que outros pacientes sejam afetados pelo incidente, por perceber 

que a notificação, naquela instituição, é um instrumento de melhoria e por temer as 

consequências legais do incidente. 

Assim como os resultados apresentados neste estudo, outras pesquisas 

também identificaram que os incidentes e queixas técnicas relacionados aos 

medicamentos são os mais frequentemente notificados: o The Canadian Adverse 

Event Study identificou que 23,6% dos eventos adversos avaliados estavam 

relacionados aos medicamentos e, no caso dos estudos americanos The Utah 

Colorado Medical Practice Study  e The Harvard Medical Practice Study, a proporção 

de notificações sobre medicamentos foi de 19% em relação aos outros tipos de 

incidentes (BARKER et al, 2004, GAWANDE et al,1999; LEAPE et al, 1995).  

O presente estudo identificou frequência muito semelhante ao encontrado 

pela pesquisadora espanhola Andrés (2006), que detectou 37,4% de notificações 

sobre medicamentos no sistema nacional de notificações da Espanha. O estudo 

canadense de Daniels e colaboradores (2010) revelou que 55% das notificações 

informatizadas de um hospital infantil estavam relacionadas a problemas com 

medicamentos e 11% sobre problemas com equipamentos, sendo as notificações 

encaminhadas por familiares das crianças internadas. 

A freqüência de problemas relacionados aos equipamentos médico-

hospitalares, incidentes relacionados a cirurgias, problemas relacionados aos kits 

reagentes para diagnóstico, problemas relacionados aos saneantes, cosméticos e 

produtos de higiene pessoal, problemas relacionados à vacinas e imunoglobulinas e 

outros incidentes relacionados aos processos assistenciais não se alterou quando os 
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dois métodos foram comparados. Esses resultados podem ser devido à falta de 

cultura de relato deste tipo de incidentes. 

Houve aumento da prevalência da notificação de flebites, que passou de 1,9% 

para 20,5% quando utilizado o sistema informatizado, redução dos problemas 

relacionados aos hemoterápicos, de 14,2% das notificações manuscritas para 0,9% 

das notificações informatizadas. A implantação do Subcomitê de Profilaxia de 

Flebites no hospital de estudo pode ter influenciado o primeiro resultado, 

estimulando a notificação detes incidentes. Já a redução da notificação de 

problemas relacionados aos hemoterápicos pode ter sido influenciada pela mudança 

da forma de notificar, já que o instrumento manuscrito para este tipo de incidente 

geralmente estava impresso na enfermaria e a equipe estava acostumada a 

encaminhá-la ao banco de sangue. 

Um estudo realizado em um Hospital da Rede Sentinela, também de ensino e 

alta complexidade, e porte semelhante ao hospital estudado apresentou que 63% 

das notificações recebidas pelo Gerenciamento de Riscos daquele hospital eram 

sobre medicamentos enquanto que os materiais representavam 26% dos motivos 

das notificações e os hemoderivados 11% (BEZERRA et al., 2009). Estes últimos 

resultados são semelhantes aos encontrados nesta pesquisa. 

Françolin e colaboradores (2010), que avaliaram cerca de 600 notificações 

espontâneas feitas por profissionais de saúde de um hospital de médio porte do 

interior de São Paulo, verificaram que 15% de notificações eram sobre úlcera por 

pressão, 3% sobre flebites e 5% sobre quedas. Dentre as notificações avaliadas por 

Françolin e sua equipe (2010), os problemas com medicamentos também 

prevaleceram sobre as notificações, pois erros de medicação foram motivos de 59% 

dos relatos e as reações adversas a medicamentos de 4%. O perfil de notificações 

pelos autores, que eram manuscritas, foi diferente do encontrado no presente 

estudo, embora lesões de pele, quedas e flebites também serem pouco prevalentes 

quando analisado o sistema manuscrito. 

Torna-se difícil a comparação de resultados sobre motivos de notificações em 

hospitais entre estudos internacionais e até mesmo entre os nacionais porque os 

tipos de incidentes monitorados por cada instituição variam significativamente e não 

há estudos que demonstram a prevalência dos incidentes frente aos dois tipos de 

métodos para notificação, manuscrito e informatizado, em uma mesma investigação.  
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4.5. Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizados quanto às 

características dos incidentes relacionados aos medicamentos:  

 

No presente trabalho analisaram-se os seguintes incidentes relacionados aos 

medicamentos, notificados pelos sistemas manuscrito e informatizado, no período 

estudado: erros de medicação (EM), reação adversa a medicamento (RAM), 

inefetividade terapêutica (IT) e uso off label (UOL).  

A classificação dos incidentes relatados relacionados aos medicamentos deu-

se de acordo com níveis da estrutura para a segurança do paciente, descritos pela 

Organização Mundial de Saúde no relatório técnico que definiu a Taxonomia 

Internacional para a Segurança do Paciente (WHO, 2009), conforme os subitens 

4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3, a seguir. 

 

 

4.5.1. Quanto às características dos incidentes relacionados a medicamentos:  

 

O número de incidentes relacionados aos medicamentos notificados pelo 

sistema manuscrito foi de 93 (100%), conforme tabela 5. Dentre eles, a maioria foi 

de potencial evento adverso (n= 52; 55,9%), seguidos de incidentes com dano (n= 

35; 37,6%) e incidente sem dano (n= 6; 6,5%).  

 

 Manuscrito Informatizado 

CARACTERÍSTICAS DO INCIDENTE N % N % 

Potencial evento adverso  52 55,9 48 45,3 

Incidente com dano 35 37,6 56 52,8 

Incidente sem dano 6 6,5 2 1, 9 

Total 93 100 106 100 

 

Tabela 5 – Características de incidentes relacionados aos medicamentos relatados por meio 
dos sistemas manuscrito e informatizado, quanto à ocorrência de dano. 
Ribeirão Preto, 2010. 
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Do total de notificações encaminhadas pelo sistema informatizado (n=106), 

56 (52,8%) referiram-se aos incidentes com dano, 48 (45,3%) a potencial evento 

adverso e 2 (1,9%) a incidente sem dano. 

O número de incidentes relacionados aos medicamentos foi equivalente entre 

os dois sistemas. Em ambos os sistemas, os incidentes sem dano foram os menos 

notificados.  Os potenciais eventos adversos foram mais notificados pelo sistema 

manuscrito do que pelo informatizado, enquanto que incidentes com dano foram 

mais notificados eletronicamente. Este resultado de certa forma era esperado, visto 

que o modelo manuscrito tende a inibir notificações de incidentes mais graves, pois 

há o receio dos notificadores de que a informação contida no formulário impresso 

seja exposta durante o envio ao setor responsável.  

No caso do hospital de estudo o receio da exposição das informações pode 

ter sido potencializado porque as notificações feitas pela equipe de enfermagem 

deveriam ser passadas a instâncias superiores da categoria antes que fossem 

encaminhadas ao Serviço de Gerenciamento de Riscos, embora essa etapa não 

fizesse parte da política institucional.  

O sistema informatizado, por sua vez, garantiu o sigilo da identificação do 

notificador e o envio direto ao SGR, fatores que são tidos como vantagens deste tipo 

de sistema em diferentes estudos (DIXON, 2002; KIVIAHAN et al., 2002; TUTTLE et 

al., 2007). Além disso, o sistema informatizado foi avaliado por profissionais de 

saúde como um ambiente livre de punição, no estudo realizado por Force e 

colaboradores (2006). 

Ressalta-se que o relato de potenciais eventos adversos não é menos 

importante do que os incidentes com dano. Este tipo de relato é fundamental para a 

segurança dos pacientes e demonstra o envolvimento dos profissionais à política 

institucional de segurança do paciente, pois estes incidentes costumam ser 

negligenciados justamente por não terem causado dano (GUTIÉRREZ; AZUARA; 

REMÓN, 2008; VINCENT, 2009). Uma vez que haja cultura estabelecida ou em 

desenvolvimento avançado, passa-se a notificar os incidentes que tem potencial 

para causarem danos. 
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4.5.2. Quanto aos desfechos para o paciente:  

 

Os incidentes foram também classificados segundo o desfecho para o 

paciente, o que Donabedian (1984) enquadra em “resultado”, ou seja, se refere a 

uma mudança significativa entre o estado atual e futuro na saúde do paciente. 

O grau de dano aqui estabelecido foi obtido por meio de aplicação de 

algoritmo de DORMANN e colaboradores (2000) adaptado, utilizado para avaliar 

grau de danos causados por reações adversas a medicamentos, trocando-se o 

termo “reação adversa”, um tipo de incidente relacionado a medicamentos, apenas 

por “incidente”. 

Os danos leves são aqueles não requerem tratamento específico para o 

paciente, os moderados requerem tratamento e podem prolongar a hospitalização, e 

os graves são potencialmente fatais ou fatais, requerendo tratamento específico e 

prolongando a hospitalização (DORMANN et al., 2000). 

Os incidentes relacionados aos medicamentos, notificados pelo sistema 

manuscrito, em 56 (60,2%) dos 93 casos não causou danos, em 19 (20,4%) houve 

danos leves, em 8 (8,6%) danos moderados e em 4 (4,3%) dos casos houve danos 

graves (Tabela 6). Em 6,5% das notificações, não foi possível estabelecer o grau de 

dano por problemas de qualidade das informações prestadas nas notificações 

manuscritas. 

 

 Manuscrito Informatizado 

GRAU DO DANO N % N % 

Nenhum 56 60,2 50 47,2 

Leve 19 20,4 27 25,5 

Moderado 8 8,6 20 18,9 

Grave 4 4,3 7 7,5 

Não foi possível estabelecer 6 6,5 2 1, 9 

Total 93 100 106 100 

 
Tabela 6 – Grau de dano provocado pelos incidentes relatados por meio dos sistemas 

manuscrito e informatizado. Ribeirão Preto, 2010. 
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Pelo sistema informatizado, a maioria dos incidentes relacionados aos 

medicamentos não geraram nenhum dano aos pacientes (n = 50; 47,2%), seguidos 

de danos leves (n = 27; 25,5%), danos moderados (n = 20; 18,9%) e danos graves 

(n = 7; 7,5%). Por problemas de qualidade nas notificações informatizadas, em 2 

(1,9%) notificações não foi possível estabelecer o grau de dano causado pelo 

incidente. 

A classificação anterior sobre os tipos de incidente, já indicou que o sistema 

informatizado favorece o relato de danos causados por incidentes. Os resultados 

agora apresentados indicam que este sistema parece favorecer também o envio de 

notificações de grau de dano mais elevados. Pelo sistema informatizado, os danos 

de grau moderado e grave foram notificados cerca de duas vezes mais do que pelo 

sistema manuscrito. Estes resultados assemelham-se aos observados por Hogan e 

colaboradores (2008), quando avaliaram incidentes clínicos notificados por hospitais 

de urgência e emergência. 

Dentre os incidentes graves notificados pelo sistema informatizado está um 

óbito (0,94%), tipo de incidente que não foi notificado pelo sistema manuscrito. 

Neste caso de incidente fatal, nosso estudo teve maior incidência do que o estudo 

realizado em oito instituições americanas que avaliou mais de 25 mil eventos 

adversos notificados por sistema informatizado, o qual encontrou 0,4% de eventos 

adversos fatais (REID; ESTACIO; ALBERT, 2009). 

Um estudo realizado nos EUA em hospital de nível terciário de porte 

semelhante ao hospital deste estudo identificou dados semelhantes aos aqui 

apresentados, quando a maioria dos incidentes relacionados aos medicamentos não 

causou nenhum dano ou causou dano leve (LEVTZION-KORACH et al., 2009). 

Daniels e colaboradores (2010), que avaliaram notificações informatizadas 

feitas por familiares dos pacientes, verificaram que estes tendem a notificar quando 

o incidente causou dano mais grave, já que 37% das notificações feitas foram sobre 

mortes relacionadas aos incidentes, enquanto que apenas 11% se referem a 

potenciais eventos adversos. A diferença entre estes resultados e os apresentados 

pelo presente estudo pode ter explicação no notificador, visto que os familiares 

tendem a sensibilizar-se com os casos graves e podem não estar aptos a 

identificarem os potenciais eventos adversos e, além disso, o sistema analisado, 
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embora preparado para tal, não contemplava ainda notificações por parte dos 

pacientes e familiares. 

 

 

4.5.3. Quanto às características do paciente: 

 

As características dos pacientes podem influenciar na ocorrência 

principalmente das reações adversas, de inefetividade terapêutica e no uso off label. 

Nos dois primeiros casos, são o gênero e a idade que influenciam, enquanto que no 

último caso é mais comum estar relacionado aos extremos de idade, como crianças 

e idosos (CAPUCHO, 2011; REIS, 2011; BRASSICA & RIBEIRO, 2011). Por este 

motivo, faz-se necessário que os estudos que avaliam estes tipos de incidentes 

conheçam a população a eles relacionada. 

O gênero e a idade dos pacientes foram os parâmetros avaliados nesta 

pesquisa (Tabela 7). Os pacientes que foram atingidos por algum tipo de incidente e 

estavam relacionados às notificações encaminhadas pelo sistema manuscrito eram 

em maior parte do gênero masculino (n=53; 57%) e 37 (39,8%) era do gênero 

feminino. Em 3 (3,2%) casos não foi possível estabelecer o gênero do paciente por 

falta deste dado na notificação original. 

 

 

 Manuscrito Informatizado 

GÊNERO N % N % 

Masculino 53 57 54 51 

Feminino 37 39,8 50 47,1 

Não foi possível estabelecer 3 3,2 2 1,9 

Total 93 100 106 100 

 

Tabela 7 – Gênero dos pacientes que estiveram relacionados aos incidentes relatados por 
meio dos sistemas manuscrito e informatizado. Ribeirão Preto, 2010. 
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Das notificações encaminhadas pelo sistema informatizado, 54 (51%) 

estavam relacionadas a pacientes do gênero masculino, enquanto que 50 (47,1%) 

se relacionavam a pacientes do gênero feminino aos incidentes. Duas (1,9%) 

notificações não possibilitaram a identificação do gênero do paciente por falta deste 

dado. 

Estudo que avaliou notificações de reações adversas a medicamentos no sul 

da Índia encontrou relação semelhante aos aqui relatados para o sistema 

manuscrito, com 57,6% dos casos relacionados ao gênero masculino e 42,4% ao 

gênero feminino (JOSE & RAO, 2006).  

Um estudo brasileiro também sobre reações adversas, mas estas 

relacionadas à classe de antibióticos, também identificou a prevalência de eventos 

adversos relacionados aos homens (62%) (LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 

2007). Outro estudo realizado em hospital brasileiro identificou que as mulheres 

foram mais expostas, quando 58% delas sofreram reações adversas (CAMARGO; 

FERREIRA; HEINECK, 2006). 

A idade dos pacientes que estavam relacionados aos incidentes notificados 

pelo sistema manuscrito variou entre 0 e 85 anos, com idade média de 45,5 anos e 

mediana 17,5 anos. Já pelo sistema informatizado, a mediana foi de 47 anos, mas 

variou também de 0 a 85 anos e com média de 43 anos (Tabela 8). 

 

 

 Manuscrito Informatizado 

IDADE Anos Anos 

Média 45,5 43 

Mediana 17,5 47 

Variação 0 a 85 0 a 85 

 
Tabela 8 – Idade (média, mediana e variação em anos) dos pacientes que estiveram 

relacionados aos incidentes relatados por meio dos sistemas manuscrito e 
informatizado. Ribeirão Preto, 2010. 

 

 

Conforme pode ser observado, a média e variação de idade foi semelhante 

entre os dois sistemas, mas diferiu quanto à mediana, variável que define o valor no 
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qual a maioria dos dados avaliados esteve. Os três estudos citados anteriormente 

(CAMARGO; FERREIRA; HEINECK, 2006; JOSE & RAO, 2006; LOURO; ROMANO-

LIEBER; RIBEIRO, 2007), além do gênero, também definiram a idade média dos 

pacientes. Nestes estudos, a idade média dos pacientes que foram afetados por 

incidentes foi cerca de 10 anos superior à verificada no presente estudo. Esta 

diferença pode ser devido ao perfil dos pacientes atendidos nos diferentes hospitais 

estudados. 

O conhecimento acerca da idade e do gênero dos pacientes é importante 

para o estabelecimento de estratégias de educação de pacientes, para que estes 

possam ajudar a equipe de saúde em seu próprio tratamento, o que é denominado 

de “paciente parceiro” (WACHTER, 2010; ZANETTI & CAPUCHO, 2011). 

 

 

 

4.5.4. Quanto aos medicamentos relacionados ao incidente:  

 

As características de medicamento podem influenciar substancialmente para 

o incidente, pois seus componentes, com suas propriedades farmacológicas e físico-

químicas, são causas importantes de eventos adversos envolvendo administração 

de medicamentos por via endovenosa (DOELMANN et al., 2009). 

Por este motivo, os medicamentos envolvidos nos incidentes notificados no 

período estudado foram relacionados segundo a classificação ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical).  

Os medicamentos relacionados aos incidentes notificados pelo sistema 

manuscrito foram principalmente os do grupo “J”, ou seja, os anti-infecciosos gerais 

para uso sistêmico (n= 27; 29,0%), os do grupo “L”, que são os agentes 

antineoplásicos e imunomoduladores (n= 26; 27,9%), seguidos dos medicamentos 

dos grupos “B” (n = 8; 8,6%),”C” (n= 8; 8,6%), “N” (n= 8; 8,6%) e “A” (n= 7; 7,5%), os 

medicamentos que agem, respectivamente, no sangue e órgãos hematopoiéticos, 

aparelho cardiovascular, sistema nervoso e aparelho digestivo e metabolismo. Estes 

e os demais grupos notificados podem ser observados na tabela 9. 
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   Manuscrito Informatizado 

CLASSIFICAÇÃO ATC N % N % 

J Antiinfecciosos gerais para uso sistêmico 27 29,0 6 5,7 

L Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 26 27,9 34 32,1 

B Sangue e órgãos hematopoiéticos 8 8,6 17 16,0 

C Aparelho cardiovascular 8 8,6 10 9,4 

N Sistema Nervoso 8 8,6 14 13,2 

A Aparelho digestivo e metabolismo 7 7,5 6 5,7 

D Medicamentos dermatológicos 2 2,2 0 0 

V Vários 2 2,2 5 4,7 

G Aparelho genito urinário e hormônios sexuais 1 1,1 0 0 

M Sistema Músculo Esquelético 1 1,1 3 2,8 

R Aparelho respiratório 1 1,1 1 0,9 

H Preparações hormonais sistêmicas, excluindo 

hormônios sexuais e insulinas 

0 0 0 0 

P Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 0 0 0 0 

S Órgãos dos sentidos 0 0 1 0,9 

Não foi possível estabelecer 2 2,2 9 8,5 

 Total 93 100 106 100 

  

Tabela 9 – Classificação ATC dos medicamentos relacionados aos incidentes notificados por 
meio dos sistemas manuscrito e informatizado. Ribeirão Preto, 2010. 

 

 

O grupo mais notificado pelo sistema informatizado foi o “L”, que são os 

agentes antineoplásicos e imunomoduladores (n=34; 32,1%), seguido dos grupos 

“B” (n=17; 16,0%), dos medicamentos que agem no sangue e órgãos 

hematopoiéticos; “N” (n= 14; 13,2%), dos medicamentos que agem no sistema 

nervoso; e “C” (n= 10; 9,4%), dos medicamentos que agem no aparelho 

cardiovascular. Os demais grupos constam em menos de 6% das notificações feitas 

pelo sistema informatizado, sendo que, em 5 (8,5%) dos casos não foi possível 

identificar o medicamento relatado pelo notificador por falta deste dado. 
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A categoria de medicamentos “L”, a de medicamentos antineoplásicos e 

imunomoduladores, foi a mais relatada no sistema informatizado e a segunda mais 

relatada no sistema manuscrito. Este tipo de medicamento geralmente está 

relacionado a reações adversas (JOSE & RAO, 2006), mas no presente estudo, 

além das reações, também foram relatados incidentes sem dano (rasura nas 

prescrições médicas) e potenciais eventos adversos (erros em prescrições 

observados pela enfermagem, que interviu junto aos médicos antes que o 

medicamento fosse administrado).  

Um estudo brasileiro sobre erros de medicação realizado em hospital 

universitário de Goiás verificou que os antineoplásicos estavam relacionados em 

24,3% dos erros de administração dos medicamentos (SILVA et al., 2011). Em 

nosso estudo, não foram relatados erros de administração de medicamentos 

envolvendo os antineoplásicos, nem pelo sistema manuscrito, nem pelo 

informatizado. 

As características dos tipos de incidentes relacionados aos antineoplásicos 

foram comuns aos dois sistemas, especialmente porque foram notificadas pela 

equipe da oncologia que, historicamente, destacava-se na instituição de estudo 

como maiores notificadores. Houve discreto aumento proporcional quando se utilizou 

o sistema informatizado, mas não é possível estabelecer a razão. Apesar de se 

tratar de uma mesma equipe notificadora, esta tanto pode ter visto vantagens em 

relatar pelo novo método ou simplesmente pode ter ocorrido mais incidentes no 

segundo período de estudo, já que é uma equipe que já relatava sistematicamente 

os incidentes no sistema manuscrito. 

Houve diferença entre os sistemas quanto à classe “J”, dos medicamentos 

antiinfecciosos gerais para uso sistêmico. Pelo sistema manuscrito foram notificados 

6 vezes mais do que no sistema informatizado. A literatura na área de incidentes 

relacionados aos medicamentos indica os antiinfeciosos como uma das classes de 

medicamentos mais relacionadas aos incidentes, especialmente as reações 

adversas (ARULMANI; RAJENDRAN; SURESH, 2008; GONZÁLEZ; ARANGO; 

EINARSON, 2006; LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007; SHIN et al., 2009). 

Assim, presume-se que no segundo período estudado muitos incidentes 

relacionados a estes medicamentos tenham deixado de ser notificados. 
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Outras categorias relatadas pelos dois sistemas foram os medicamentos que 

agem sob o aparelho cardiovascular, sangue e órgãos hematopoiéticos e sistemas 

nervoso, músculo esquelético e respiratório. Resultados semelhantes foram 

demonstrados por Jose e Rao (2006), em seu estudo que avaliou os medicamentos 

que estiveram mais relacionados a reações adversas em um hospital universitário 

indiano, de nível terciário. 

Os medicamentos também foram classificados quanto à via de administração 

para a qual foram prescritos. O sistema manuscrito foi utilizado para notificar 

incidentes relacionados aos medicamentos administrados por via intravenosa (n= 62; 

66,7%), oral (n= 21; 22,6%), intramuscular (n= 4; 4,3%), intratecal (n= 2; 2,1%), 

dermatológica (n= 1; 1,1%) e inalatória (n= 1; 1,1%). Em apenas 2 notificações 

(2,1%), não foi possível estabelecer a via para a qual o medicamento notificado seria 

utilizado (Tabela 10). 

 

  Manuscrito Informatizado 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO   N % N % 

Intravenosa 62 66,7 63 59,4 

Oral 21 22,6 22 20,7 

Intramuscular 4 4,3 1 0,9 

Intratecal 2 2,1 3 2,8 

Dermatológica 1 1,1 0 0 

Inalatória por via nasal 1 1,1 0 0 

Nasal 0 0 1 0,9 

Oftálmica 0 0 1 0,9 

Subcutânea 0 0 3 2,8 

Não foi possível estabelecer 2 2,1 12 11,3 

Total 93 100 106 100 

 

Tabela 10 – Classificação dos medicamentos relacionados aos incidentes, quanto à via de 
administração, notificados por meio dos sistemas manuscrito e informatizado. 
Ribeirão Preto, 2010. 

 



___________________________________________________Resultados e Discussão_____ 

 

 

74

Pelo sistema informatizado, por sua vez, foram notificados incidentes 

relacionados aos medicamentos utilizados por via intravenosa (n= 63; 59,4%), oral 

(n= 22; 20,7%), intratecal (n= 3; 2,8%), subcutânea (n= 3; 2,8%), intramuscular 

(0,9%). Pelo sistema informatizado, a via de administração deixou de ser informada 

em 12 (11,3%) das notificações. 

A via intravenosa foi a mais notificada nos dois sistemas, manuscrito e 

informatizado, o que é esperado, visto que cerca de 90% dos pacientes internados 

em um hospital recebem medicamentos por esta via (PHILLIPS, 2001). Por outro 

lado, a ocorrência de incidentes com medicamentos de uso por via intravenosa, é 

mais preocupante, visto que toda a dose do fármaco é administrada diretamente na 

corrente sanguínea, ficando prontamente disponível para interagir com os receptores 

do organismo e desencadear o efeito farmacológico. 

Silva e colaboradores (2011) também verificaram prevalência de incidentes, 

especificamente os erros de medicação, com medicamentos utilizados por via 

intravenosa (66,5%). Estes dados são bem semelhantes aos obtidos neste estudo, 

especialmente quando o relato foi feito por meio manuscrito.  

A via oral foi a segunda via mais relatada neste estudo e no estudo realizado 

por Silva e colaboradores (2011), quando esta via foi relatada em 16,5% das 

notificações. Entretanto, o estudo citado relatou dificuldades de identificar a via de 

administração, pois em 15,7% dos casos ela não foi relatada na notificação. Sobre 

este aspecto, o sistema manuscrito demonstrou-se mais completo que o 

informatizado, pois no primeiro não foi possível estabelecer a via de administração 

em 2,15% dos casos e no segundo em 11,32% dos relatos. 

Os medicamentos foram ainda classificados quanto à essencialidade, ou seja, 

estar o medicamento relacionado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(BRASIL, 2010). O conceito de medicamento essencial é uma recomendação da 

OMS, a fim de que obtenha uma lista de medicamentos selecionados por critérios 

fortemente embasados em evidências (LAING; HOGERZEIL; ROSS-DEGNAN, 

2001).  

A análise das notificações encaminhadas por meio manuscrito permitiu 

verificar que 64 dos 93, ou seja, 68,8% dos medicamentos notificados constam na 

RENAME. Pelo sistema informatizado, 68 das 106 (64,15%) notificações continham 

medicamentos da RENAME. Os resultados são semelhantes entre os dois sistemas. 
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A classificação dos medicamentos quanto à essencialidade é pertinente a 

estudos sobre os incidentes relacionados a estas tecnologias, visto que a RENAME 

é documento-base para listas estaduais e municipais, e, por isso, os medicamentos 

que nela constam são os mais utilizados pela população. A RENAME também é 

muito utilizada por hospitais, tanto públicos como privados, para embasar as listas 

de medicamentos padronizados de cada instituição. 

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica visava como vantagens de 

se ter uma lista como esta, a obtenção de melhora de qualidade da prescrição, 

menor número de erros de medicação, maior conhecimento acerca dos eventos 

adversos preveníveis, levando a melhores desfechos de saúde, já que se sugere 

que a seleção cuidadosa de medicamentos permite melhorar qualidade de atenção à 

saúde, a gestão dos medicamentos, a capacitação dos prescritores e a educação do 

público (BRASIL, 2004; HOGERZEIL, 2004). Entretanto, os resultados deste estudo 

apontam para uma falha no processo da gestão da assistência farmacêutica e 

promoção do uso racional de medicamentos, visto que os medicamentos essenciais 

são os mais envolvidos em incidentes. Estes resultados também foram encontrados 

por Varallo (2010), quando 58% dos medicamentos envolvidos em reações adversas 

eram essenciais. 

Por fim, os medicamentos foram identificados quanto ao seu potencial para 

causar dano. Para tanto, foi utilizada a lista de medicamentos potencialmente 

perigosos (MPP) do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP, 

2012). Estes medicamentos também têm sido conhecidos no Brasil como 

medicamentos de alta vigilância ou medicamentos de alto risco. 

Dentre as notificações encaminhadas pelo sistema manuscrito, 41 (44,1%) 

versavam sobre medicamento potencialmente perigoso. Dentre os relatos por meio 

informatizado, 56 (52,8%) das notificações relacionavam um MPP ao incidente.  

Os MPP corresponderam a 37,4% dos erros de medicação avaliados em um 

hospital de Goiânia (SILVA et al., 2011), um valor abaixo do que foi verificado nesse 

estudo, tanto para notificações manuscritas, quanto informatizadas, que pode ser 

diferente porque nosso estudo avaliou todos os incidentes relacionados aos 

medicamentos, incluindo reações adversas e inefetividade terapêutica. 

 Lopes e colaboradores (2012) identificaram problemas de semelhança nas 

embalagens de MPP, que podem gerar erros de medicação. Os resultados aqui 
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encontrados, embora não sejam somente sobre erros de medicação, são 

preocupantes, pois os erros que acontecem com esses medicamentos não são os 

mais rotineiros, mas, quando ocorrem, possuem gravidade alta e podem levar a 

lesões permanentes ou serem fatais (ROSA et al., 2009). Também podem prolongar 

a internação hospitalar, o que determina maior tempo de tratamento, mais 

procedimentos e exames adicionais, elevando os custos da hospitalização 

(OLIVEIRA et al., 2010).  

Pelo exposto, faz-se necessário implementar estratégias para o uso racional 

de medicamentos essenciais e, em especial os que também se enquadram na 

classificação de potencialmente perigosos. 

 

 

4.5.5. Quanto ao tipo de incidentes relacionados a medicamentos: 

 

Os incidentes relacionados aos medicamentos foram classificados como erros 

de medicação (EM), reação adversa a medicamento (RAM), inefetividade 

terapêutica (IT) e uso off label (UOL). Os detalhes sobre estes incidentes também 

serão avaliados nos subitens posteriores. 

Pelo sistema manuscrito foram notificados 69 (74,2%) erros de medicação, 18 

(19,4%) reações adversas e seis (6,4%) inefetividades terapêuticas, não sendo 

nenhum uso off label (Tabela 11). Pelo sistema informatizado notificou-se 58 

(54,7%) EM, 33 (31,1%) RAM e 15 (14,2%) IT, e por este sistema também não foram 

notificados uso off label dos medicamentos. 
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 Manuscrito Informatizado 

TIPO DE INCIDENTE N % N % 

Erros de Medicação 69 74,2 58 54,7 

Reação adversa a medicamentos  18 19,4 33 31,1 

Inefetividade Terapêutica 6 6,4 15 14,2 

Uso off label 0 0 0 0 

Total 93 100 106 100 
 

 

Tabela 11 – Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizado quanto aos 

tipos de incidentes relacionados aos medicamentos. Ribeirão Preto, 

2010. 

 

Os incidentes mais relatados pelos dois sistemas foram os erros de 

medicação, estando em índice maior do que o encontrado por Hogan e 

colaboradores (2008), que verificou que 20,7% dos incidentes clínicos investigados 

se trataram de erros no processo de medicar.  

Ao contrário do que se esperava, os erros de medicação foram mais 

notificados pelo sistema manuscrito. A cultura da punição e a insegurança dos 

profissionais ao relatarem tendem a influenciar mais negativamente no processo de 

notificação manuscrita, já que este método deixa o notificador mais exposto, mas 

parece não ter sido fator preponderante para que o profissional deixasse de relatar 

neste hospital estudado.  

As reações adversas e as suspeitas de inefetividade terapêutica, por outro 

lado, foram mais notificadas pelo sistema informatizado. Tanto pelo sistema 

manuscrito, quanto pelo informatizado, nenhuma notificação de uso off label foi 

encaminhada no período estudado. 

Estudo brasileiro que avaliou incidentes com medicamentos relatados por 

sistema manuscrito de notificações voluntárias verificou que as reações adversas 

aos medicamentos correspondiam a 22,4% das notificações, próximo aos resultados 

do presente estudo (PAIVA; PAIVA; BERTIS, 2010). 

A seguir, a avaliação de cada tipo de incidente relacionado aos medicamentos 

pode auxiliar nas discussões acerca da comparação dos dois sistemas de relato de 

incidentes.  



___________________________________________________Resultados e Discussão_____ 

 

 

78

4.5.6. Classificação dos Erros de Medicação:  

 

Os erros de medicação notificados por meio dos sistemas manuscrito e 

informatizados foram classificados conforme a American Society of Health System 

Pharmacists (ASHP, 1993) preconiza, ou seja, como erro de prescrição, erro de 

omissão, erro de horário, administração de medicamento não autorizado, erro de 

dose, erro de apresentação, erro de preparo, erro na técnica de administração, 

administração de medicamentos deteriorados, erro de monitoramento, não adesão 

do paciente e outros erros de medicação, aqueles que não se enquadrados acima. 

O sistema manuscrito foi utilizado para notificar, em sua maioria, erros de 

prescrição (n=55; 79,7%), seguidos dos erros de dose (n=3; 4,4%), erros de 

omissão, preparo, técnica de administração, administração de medicamento não 

autorizado, erro de horário e outros tipos, conforme tabela 12. 

 

 Manuscrito Informatizado 

TIPO DE ERRO N % N % 

Erro de prescrição 55 79,7 37 63,8 

Erro de omissão 2 2,9 5 8,6 

Erro de horário 1 1,4 1 1,7 

Administração de medicamento não autorizado 2 2,9 6 10,3 

Erro de dose 3 4,4 3 5,2 

Erro de apresentação 0 0 0 0 

Erro de preparo 2 2,9 0 0 

Erro de técnica de administração 2 2,9 3 5,2 

Administração de medicamentos deteriorados 0 0 0 0 

Erro de monitoramento 0 0 0 0 

Não adesão do paciente 0 0 2 3,3 

Outros erros de medicação 2 2,9 1 1,7 

Total 69 100 58 100 

 

Tabela 12 – Classificação dos erros de medicação notificados pelo sistema informatizado, 
segundo a American Society of Health System Pharmacists (ASHP, 1993). 
Ribeirão Preto, 2010. 
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Os erros de prescrição também prevaleceram nas notificações encaminhadas 

pelo sistema informatizado, correspondendo a 37 (63,8%) notificações. 

Administração de medicamento não autorizado foi motivo de 6 (10,3%) das 

notificações, os erros de omissão de 5 (8,62%), erros de dose e de técnica de 

administração de 3 (5,2%) notificações cada, além de não adesão do paciente, erros 

de horário e outros erros de medicação. 

Os erros de prescrição foram os mais notificados pelos dois sistemas, mas 

foram mais expressivos no sistema manuscrito. A maior parcela de notificações 

sobre erros em prescrições é esperada de acordo com um clássico estudo de Leape 

e colaboradores (1995), que determinou a etapa de prescrição como aquela em que 

ocorrem 39% dos erros. Teixeira e Cassiani (2010) em seu estudo sobre erros de 

medicação em hospital de Ribeirão Preto identificaram que os erros de prescrição 

correspondiam a 4,1% dos erros. Araújo e Uchôa (2011) também verificaram 

problemas nas prescrições de medicamentos.  

Apesar de serem mais prevalentes, os erros de prescrição geralmente são 

detectados antes que o erro atinja o paciente, sendo interceptados pela enfermagem 

e pelos farmacêuticos. Nunes e colaboradores (2008) detectaram problemas em 

prescrições, dos quais 84,1% correspondiam a erros que foram interceptados por 

farmacêuticos, profissional que evitou que 49,5% dos erros atingissem o paciente, 

pois, das intervenções realizadas, 60% foram aceitas. 

O conhecimento acerca dos tipos de erros de prescrição deve auxiliar a equipe 

de gestão de riscos a estabelecer plano de ação para melhoria do processo desta 

importante etapa do processo de medicar, plano este que deve envolver capacitação 

dos prescritores e, quando necessário, implementação de melhorias no sistema de 

prescrição eletrônica, utilizado naquele hospital. 

Pelo sistema informatizado notificou-se cerca de 3 vezes mais a administração 

de medicamentos não autorizados e a omissão de doses. Erros na técnica de 

administração foram mais notificados pelo sistema informatizado, mas não houve 

notificação de erros de preparo de medicamentos, o que ocorreu pelo sistema 

manuscrito. A não adesão ao tratamento pelo paciente foi notificada pelo sistema 

informatizado e não foi pelo manuscrito.  

Estudo brasileiro realizado em hospital universitário pediátrico verificou que a 

omissão de dose correspondeu a 20,8% das notificações analisadas, identificando 
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também erros como velocidade de infusão errada, erro de dose e paciente errado 

(YAMAMOTO et al., 2011). Outro estudo observacional brasileiro verificou que os 

erros de dose eram os mais prevalentes (24,3%), seguidos dos de horário (22,9%) e 

administração de medicamentos não autorizados (13,5%) (TEIXEIRA & CASSIANI, 

2010). Este último índice assemelha-se ao obtido neste estudo quando utilizado o 

método informatizado de notificação e ao estudo de Praxedes e Telles-Filho (2008), 

que identificou que a administração de medicamento não autorizado ocorreu em 

12% das notificações analisadas. 

Miasso e colaboradores (2006) identificaram taxa de erro de preparo de 19,7%, 

enquanto que Camerini e Silva (2011) verificaram taxa ainda mais elevada, de 

62,7%, resultados muito diferentes aos aqui apresentados, seja pelo sistema 

manuscrito, seja pelo informatizado. No primeiro estudo, a falta de organização da 

tarefa e da identificação dos medicamentos, além de conversas durante os 

procedimentos foram as principais causas para tantos erros no preparo de 

medicamentos. Gimenes e colaboradores (2009), por sua vez, verificaram que o 

maior problema era o erro de horário, pouco notificados pelos sistemas manuscritos 

e informatizados. 

Estudos nacionais e internacionais têm demonstrado que sentimentos como 

insegurança, medo, ansiedade, impotência e até raiva acometem profissionais de 

enfermagem após a ocorrência de um erro de medicação e, por vezes, relatam ficar 

transtornados, culpados e apavorados por terem cometido um erro (KAZAOKA et al., 

2007; MAYO & DUNCAN, 2004; PADILHA et al., 2002; SANTOS et al., 2007).  

Há uma grande lacuna entre cometer e presenciar um erro e relatá-lo, 

especialmente para um setor fora do ambiente de trabalho, como é a gerência de 

riscos. Tamanha é esta lacuna que Pelliciotti e Kimura (2010) verificaram que os 

profissionais de unidades de terapia intensiva de hospital privado que já relataram 

um erro tinham pior estado de saúde quando comparados aos que nunca relataram. 

Hoefel, Magalhães e Falk (2009) avaliaram os motivos pelos quais a equipe de 

enfermagem de um hospital universitário recebiam advertências e os erros de 

medicação equivaliam a 28% destas, motivo pelo qual muitos profissionais deixam 

de relatar este tipo de incidente com medo das possíveis punições. 

Estudo brasileiro verificou que 70,1% dos profissionais de enfermagem 

entrevistados acreditam que muitos erros não são notificados devido à reação que 
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sofrem tanto por parte dos seus superiores, quanto pelos próprios colegas de 

trabalho (BOHOMOL & RAMOS, 2007). Este medo parece ter fundamento, visto que 

um estudo multicêntrico realizado em 4 hospitais universitários brasileiros constatou 

que as providências administrativas frente aos erros de medicação estão voltados 

para sanções aos profissionais de saúde e não para o desenvolvimento de 

estratégias que transformem o erro em aprendizado (MIASSO et al., 2006). 

 Um estudo israelense que entrevistou 245 enfermeiras verificou que 95% 

delas havia presenciado um erro de medicação no decorrer do ano anterior à 

entrevista, mas os erros relatados foram muito inferiores à taxa real de erros 

(KAGAN & BARNOY, 2008). O estudo enfatizou a necessidade de desenvolver 

sistemas de notificação que proporcionem segurança aos profissionais de saúde, 

como o anonimato, que deve ser preservado. 

Autores brasileiros afirmam que é desejável que o meio de comunicação de 

incidentes seja rápido, permitindo pronta atuação da gerência. Eles recomendam, 

ainda, o desenvolvimento de sistema informatizado de notificação, a fim de agilizar o 

processo de comunicação e favorecer a construção de banco de dados (PAIVA; 

PAIVA; BERTIS, 2010).  

O sistema informatizado parece ser adequado para a informação de erros de 

medicação, pois os resultados demonstraram que os erros relacionados à etapa de 

administração de medicamento foram mais notificados pelo sistema informatizado. 

O presente estudo ainda classificou os erros de medicação segundo as 

categorias propostas pelo National Coordinating Comission in Medication Error 

Reporting and Prevention (NCCMERP, 2001), que é a categorização que considera 

os aspectos: tipo de erro que afetou o paciente, o dano causado ao paciente e suas 

conseqüências. 

Pelo sistema manuscrito foram notificados 53 (76,8%) erros do tipo “B”, aquele 

que ocorreu, mas foi interceptado antes que atingisse o paciente; 5 (7,3%) do tipo 

“C”, quando o erro atingiu o paciente, mas não lhe causou dano; 4 (5,8%) do tipo 

“A”, quando houve circunstâncias que tinha a capacidade de causar erro; 4 (5,8%) 

do tipo “D”, no qual o erro resultou na necessidade de um aumento na observação 

do paciente, mas não causou dano ao mesmo; e 3 (4,3%) do tipo “E”, situação na 

qual o erro resultou em necessidade de tratamento ou intervenção e causou dano 
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temporário ao paciente. Não foram notificados erros com danos maiores, 

correspondentes às categorias “F” a “I” (Tabela 13). 

 

  Manuscrito Informatizado 

CATEGORIA DO ERRO N % N % 

A Circunstâncias ou eventos que têm a 
capacidade de causar erro 

4 5,8 5 8,6 

B Ocorreu um erro, mas não atingiu o 
paciente 

53 76,8 34 58,6 

C Ocorreu um erro que atingiu o paciente, 
mas não lhe causou dano 

5 7,3 6 10,4 

D Ocorreu um erro que resultou na 
necessidade de um aumento na 
observação do paciente, mas não 
causou dano ao mesmo 

4 5,8 6 10,4 

E Ocorreu um erro que resultou em 
necessidade de tratamento ou 
intervenção e causou dano temporário 
ao paciente 

3 4,3 6 10,4 

F Ocorreu um erro que resultou em início 
ou prolongou hospitalização e causou 
dano temporário ao paciente 

0 0 1 1,7 

G Ocorreu um erro que resultou em dano 
permanente ao paciente 

0 0 0 0 

H Ocorreu um erro que resultou quase na 
morte do paciente 

0 0 0 0 

I Ocorreu um erro que resultou na morte 
do paciente 

0 0 0 0 

 Total 69 100 58 100 
 

 
Tabela 13 – Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizados quanto à 

classificação dos erros de medicação, segundo o National Coordinating 
Comission in Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP, 
2001). Ribeirão Preto, 2010. 

 

Pelo sistema informatizado, a categoria de mais baixo dano, do tipo “A”, foi 

notificada 5 (8,6%) vezes. A categoria “B”, em que o erro ocorreu, mas foi 

interceptado antes que atingisse o paciente foi notificada por 34 (58,6%) vezes, 

enquanto que erros de categorias “C”, “D” e “E” foram notificadas 6 (10,4%) vezes 
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cada. A categoria “F”, aquela em que o erro resultou em início ou prolongou 

hospitalização e causou dano temporário ao paciente, foi notificada uma vez, 

correspondendo a 1,7% das notificações.  

A categorização utilizada pelo NCCMERP considera a gravidade dos erros e 

suas consequências, o que é interessante para avaliar os dois métodos de 

notificação, visto que a literatura tem relacionado sistemas informatizados a 

ambientes mais propícios para o relato de eventos adversos graves (DIXON, 2002; 

KIVIAHAN et al., 2002; TUTTLE et al., 2007).  

A comparação entre os sistemas manuscrito e informatizado permitiu verificar 

que o sistema informatizado foi mais utilizado para notificar os erros de categorias 

mais graves, confirmando o achado dos autores de estudos internacionais (DIXON, 

2002; TUTTLE et al., 2007). Snyder e Willa (2010) verificaram em seu estudo  que a 

categoria “C” foi a mais notificada, com 57,1%, seguida da categoria “E” (15,5%), “D” 

(12,5%) e “B” (12,2%). A porcentagem observada para a categoria “F” assemelha-se 

à aqui identificada, sendo 1,4% dos erros. 

O aumento de notificações sobre erros relacionados ao processo de 

assistência de enfermagem e da gravidade dos erros relatados pelo sistema 

informatizado pode ser atribuído à segurança que o novo processo oferece ao 

notificador. 

Apesar de o número de publicações brasileiras sobre erros de medicação ter 

crescido significativamente nos últimos anos, a falta de padronização na taxonomia 

prejudica a comparação de resultados, pois é grande a variação de formas de 

classificação dos erros e demonstração dos resultados. Além disso, há carência de 

estudos que avaliem notificações, pois a maioria dos estudos encontrados são 

observacionais ou de análise de prontuário. 

 

 

4.5.7. Classificação das Reações Adversas aos Medicamentos: 

 

  

A análise das RAM detectadas em hospitais fornece informações sobre a 

segurança de medicamentos em pacientes com características próprias dos níveis 

assistenciais mais complexos (indivíduos com instabilidade hemodinâmica, 
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comorbidades, falência de órgãos); permite conhecer o risco de RAM com 

medicamentos de uso exclusivamente hospitalar (antimicrobianos de uso parenteral, 

anestésicos, sedativos) e propicia identificar os custos associados com as RAM. 

Além de subsidiar a análise da segurança e qualidade das prescrições 

ambulatoriais, a partir da avaliação das RAM que determinaram internações (REIS, 

2010). 

Deste modo, este estudo classificou as reações adversas notificadas pelos 

sistemas manuscrito e informatizado. As reações adversas aos medicamentos 

(RAM) foram classificadas, primeiramente, como reações dose dependentes (Tipo 

A), que são caracterizadas, geralmente, por efeito aumentado de uma ação do 

fármaco, previsível a partir da ação farmacológica, ou como reações dose 

independentes (Tipo B), consideradas inesperadas e não são fáceis de prever 

(EDWARDS; ARONSON, 2000). 

Pelo sistema manuscrito, foram notificadas 18 RAM, sendo 13 delas (72,2%) 

do tipo A e 3 (16,7%) do tipo B (Tabela 14).  

 

 Manuscrito Informatizado 

TIPO DE RAM n % N % 

A 13 72,22 27 81,82 

B 3 16,67 5 15,15 

Não foi possível estabelecer 2 11,11 1 3,03 

Total 18 100 33 100 

 

Tabela 14 – Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizado quanto ao tipo de 

reação adversa a medicamentos notificada. Ribeirão Preto, 2010. 

 

 

As reações adversas foram notificadas pelo sistema informatizado 33 vezes 

durante o período de estudo, das quais 27 (81,8%) eram reações do tipo A e 5 

(15,1%) do tipo B,  sendo que em 3,1% das vezes não foi possível estabelecer o tipo 

de reação. 

O sistema informatizado foi mais utilizado para notificar RAM que o 

manuscrito, resultado que também foi verificado por Ortega e colaboradores (2008) 
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quando avaliaram o sistema informatizado de notificações de RAM implantado em 

um hospital espanhol. 

Em ambos os sistemas, manuscrito e informatizado, as reações do tipo A 

foram as mais notificadas, porém foram mais frequentes no sistema informatizado. 

As notificações de RAM do tipo B foram mais notificadas pelo sistema manuscrito do 

que pelo informatizado.  Estudos afirmam que os profissionais tendem a relatar mais 

as reações deste tipo, já que estas, por não serem esperadas e por serem 

geralmente mais graves, alertam mais os profissionais do que as esperadas 

(LOPEZ-GONZALEZ et al., 2009). As reações do tipo A, que geralmente são 

esperadas em bula, minimizam as notificações voluntárias, pois os profissionais 

julgam que, por serem conhecidas, não é necessário relatar. Portanto, quando há 

notificações deste tipo de RAM, especialmente as de gravidade leve, pode-se 

afirmar que a cultura do relato voluntário está estabelecida. 

As RAM também foram classificadas quanto à causalidade, que é a 

probabilidade de uma reação adversa ser consequência do uso de um medicamento 

(EDWARDS; ARONSON, 2000). Tal classificação foi realizada empregando o 

Algoritmo de Naranjo (1981), utilizado por diferentes pesquisadores em 

farmacovigilância (LOURO; ROMANO-LIEBER; NARANJO et al., 1981; REIS, 2010; 

SMITH et al., 2006). 

As RAM notificadas pelo sistema manuscrito foram predominantemente 

classificadas como possíveis (n=8; 44,5%), 4 (22,2%) como prováveis e 4 (22,2%) 

como definidas (Tabela 15).  Quanto às RAM notificadas pelo sistema informatizado, 

apenas 2 (6,1%) foram classificadas como definidas, enquanto que 8 (24,2%) como 

prováveis e 21 (63,7%) como possíveis. Apenas uma (3,0%) foi classificada como 

duvidosa e em outra (3,0%) não foi possível estabelecer a causalidade. 
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 Manuscrito Informatizado 

CAUSALIDADE DA RAM N % N % 

Definida 4 22,2 2 6,1 

Provável 4 22,2 8 24,2 

Possível 8 44,5 21 63,7 

Duvidosa 0 0 1 3,0 

Não foi possível estabelecer 2 11,1 1 3,0 

Total 18 100 33 100 
 

 

Tabela 15 – Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizado quanto à 
causalidade da reação adversa a medicamentos notificada, segundo 
Naranjo (1981). Ribeirão Preto, 2010. 

 

Tanto o sistema manuscrito quanto o informatizado foram utilizados para 

notificar mais reações classificadas como possíveis, embora pelo sistema 

informatizado a proporção tenha sido maior. Os dados aqui apresentados se 

assemelham aos obtidos por Camargo, Ferreira e Heineck (2006), que também 

utilizaram o algoritmo de Naranjo (1981), verificaram que 62,5% das RAM foram 

classificadas como possíveis, 33,9% como prováveis e 2,2% como definidas. Varallo 

(2010) também encontrou proporções semelhantes quando realizou sua pesquisa 

sobre RAM como causa de internação no mesmo hospital de estudo desta tese, 

quando seus resultados apontaram 66,3% das RAM como possíveis.  

Alexopoulou e equipe (2008) atribuem a alta incidência de RAM classificadas 

como possíveis porque é difícil de se provar o diagnóstico destes efeitos adversos, 

principalmente em idosos, já que geralmente não se realizam exames laboratoriais 

para verificar a concentração plasmática do fármaco no paciente, o teste de 

reexposição sugerido por Naranjo em seu algoritmo quase nunca é realizado, sendo, 

portanto, a retirada do medicamento com a consequente melhora do paciente, o 

único parâmetro para avaliar a causalidade, quando outras condições não explicam 

os sintomas dos pacientes. 

Levantamento sobre RAM realizado em hospital universitário de Porto Alegre 

verificou que 10% das RAM foram definidas, 49,4% prováveis e 36,5% possíveis. A 

maior porcentagem de RAM prováveis pode ser atribuída ao método que os 

farmacêuticos utilizaram para detectar a RAM, pois cerca de 72% delas foram 
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identificadas durante vigilância ativa e 28% por notificações voluntárias (MAHMUD et 

al., 2006). Durante a vigilância intensiva realizada por farmacêutico clínico, é 

possível acompanhar os resultados clínico-laboratoriais do paciente, fornecendo 

mais dados para responder ao algoritmo de Naranjo, tais como os níveis plasmáticos 

dos medicamentos. 

Um estudo realizado em hospital de nível secundário de 420 leitos na Índia 

também identificou a maioria das RAM como prováveis (62,2%). No estudo, ele 

também utilizou a monitorização intensiva para detectar RAM (ARULMANI; 

RAJENDRAN; SURESH, 2007). 

Destaca-se a utilização do sistema manuscrito para notificar RAM de 

causalidade definida, ou seja, quando há relação direta entre a exposição do 

paciente ao medicamento e o aparecimento da RAM. Esse resultado de certo modo 

é esperado, visto que os profissionais se sentem mais seguros para notificarem 

reações que eles julguem estarem diretamente relacionadas a determinados 

medicamentos.  

Inman (1971), em estudo clássico, relata como um dos sete “pecados” em 

farmacovigilância o medo que os profissionais de saúde têm de a suspeita de RAM 

não se confirmar, e, por isso, deixam de notificar. Assim, pode-se afirmar que o 

maior número de notificações de RAM de causalidade possíveis e prováveis 

notificadas pelo sistema informatizado indica que os profissionais passaram a se 

sentir mais seguros em relatar suspeitas, sem medo de punição ou julgamento sobre 

sua capacidade técnica. 

A utilização do algoritmo de Naranjo, na prática da farmacovigilância 

hospitalar não satisfaz as necessidades dos profissionais, pois há questionamentos 

éticos presentes. Entretanto, apesar das limitações, Naranjo é o método mais 

utilizado no mundo inteiro para definir a causalidade de RAM, sendo, portanto, uma 

ferramenta útil na comunicação das reações aos órgãos regulatórios e fabricantes 

dos medicamentos.  

Por fim, os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes que sofreram 

RAM foram classificados de acordo com Varallo (2010), que realizou pesquisa sobre 

reações adversas como causa de internação no mesmo hospital no qual esta 

investigação foi conduzida.  
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A tabela 16 expõe os sinais e sintomas dos pacientes que sofreram RAM 

contidas nas notificações encaminhadas pelo sistema manuscrito. As reações do 

aparelho respiratório foram as mais observadas (n = 7; 38,9%), seguidas das 

reações que atingiram o sistema nervoso (n = 4; 22,2%), aparelho circulatório (n = 2; 

11,1%), sistema ósteomuscular e tecido conjuntivo (n = 2; 11,1%) e pele e tecido 

subcutâneo (5,5%). Em duas notificações (11,1%), não foi possível estabelecer os 

sinais e sintomas a partir do relato notificado. 

 

 Manuscrito Informatizado 

SINAIS E SINTOMAS N % N % 

Aparelho circulatório 2 11,1 10 30,4 

Aparelho digestório 0 0 1 3,0 

Aparelho respiratório 7 38,9 5 15,1 

Causas externas 0 0 0 0 

Pele e tecido subcutâneo 1 5,5 9 27,3 

Sistema ósteomuscular e do 

tecido conjuntivo 

2 11,1 5 15,1 

Sistema nervoso 4 22,2 2 6,1 

Não foi possível estabelecer 2 11,1 1 3,0 

Total 18 100 33 100 

 

Tabela 16 – Comparação entre os sistemas manuscrito e informatizado quanto ao sistema 

do organismo ao qual as principais reações adversas estavam relacionadas. 

Ribeirão Preto, 2010. 

 

Pelo sistema informatizado, os sinais e sintomas apresentados nas 

notificações de pacientes que sofreram RAM foram relacionadas ao aparelho 

circulatório foram as preponderantes (n = 10; 30,4%), pele e tecido subcutâneo (n = 

9; 27,3%), aparelho respiratório (n = 5; 15,1%), sistema ósteomuscular e tecido 

conjuntivo (n = 5; 15,1%), sistema nervoso (n = 2; 6,1%) e aparelho digestório (n = 1; 

3,0%). Em uma notificação não foi possível estabelecer os sinais e sintomas, 

correspondendo a 3%. 
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  O perfil das reações notificadas pelos dois sistemas variou muito, sendo 

prevalentes no sistema manuscrito as reações relacionadas ao aparelho respiratório 

(38,89%) e no informatizado as reações relacionadas ao sistema circulatório 

(30,3%). Estudos apontam estes dois sistemas como sendo os mais afetados por 

RAM, além do aparelho digestório (CAMARGO et al., 2006; GREEN et al., 2000; 

HOOFT et al., 2006; LAGNAOUI et al., 2000; MASTROIANNI et al., 2009; 

POURSEYED et al., 2009; VARALLO et al., 2011). Arulmani, Rajendran e Suresh 

(2007) identificaram que as reações relacionadas à pele foram as mais prevalentes 

no hospital de nível secundário da Índia, corroborando com resultados de um estudo 

no sistema nacional cubano de farmacovigilância (GARCÍA et al., 2004). 

 O conhecimento sobre os sistemas do organismo que são mais afetados 

pelas reações adversas pode auxiliar no treinamento dos profissionais para fazerem 

a identificação precoce dos sinais e sintomas de uma reação adversa, bem como 

notificá-la o mais brevemente possível. É desejável, inclusive, que se estabeleçam 

protocolos de tratamento e manejo das RAM, minimizando os danos para os 

pacientes. 

 

 

4.5.8. Classificação das Inefetividades Terapêuticas: 

 

A ocorrência de inefetividade terapêutica de medicamentos, parcial ou 

total, varia de acordo com a indicação, a posologia, a via de administração 

escolhida, a existência de interações medicamentosas, de interações medicamento-

alimento, de incompatibilidades com materiais médico-hospitalares, frascos e 

soluções diluentes, além da forma com que o mesmo foi transportado e armazenado 

nas diversas etapas até a sua administração ao paciente, ou seja, as causas de 

falha terapêutica se dão por diferentes situações, que estão, basicamente, 

relacionadas aos pacientes, ao ambiente, aos erros de medicação e aos produtos 

(CAPUCHO, 2011). 

Este tipo de incidente relacionado aos medicamentos foi classificado 

quanto ao tipo de inefetividade, se total, quando o medicamento não apresentou 

efeito algum, ou parcial, quando apresentou efeito menor que o esperado ou durou 

menos tempo do que o esperado. As causas de falha terapêutica foram analisadas e 
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identificadas de acordo com a suspeita do notificador ao relatar: falha relacionada 

aos pacientes, falha relacionada ao ambiente, falha relacionada a erros de 

medicação e falha relacionada aos produtos (FERREIRA; WANNMACHER; 

OSORIO-DE-CASTRO, 2009). 

O sistema manuscrito foi utilizado por 6 vezes (100%) para notificar 

inefetividade terapêutica nos três meses estudados, todas elas a respeito de 

inefetividade parcial de medicamentos, a qual era atribuída, pelo notificador, à 

problema relacionado aos produtos. 

Pelo sistema informatizado 15 notificações (100%) sobre inefetividade 

terapêutica foram notificadas, sendo 3 (20%)  delas inefetividade total e 12 (80%)  de 

inefetividade parcial. Ao relatarem, os notificadores atribuíram 93,3% das 

notificações a problemas com os produtos e apenas uma delas (6,7%) a erro de 

medicação. Neste último caso, o relato do profissional informou que houve problema 

de inefetividade, porém o medicamento, que deveria ser protegido da luz durante 

infusão, não havia sido protegido durante quase todo o período de infusão do 

mesmo. 

Camerini e Silva (2011) relataram diversos problemas nos preparos dos 

medicamentos que podem afetar a efetividade deles, como o preparo de 

medicamentos muito tempo antes do horário de administrá-lo, deixando-os em cima 

das bancadas expostos à luz. Estes problemas podem ser evitados com a devida 

orientação e capacitação da equipe de saúde, em especial as equipes médicas, de 

enfermagem e de farmácia, já que o desconhecimento sobre os medicamentos 

estão entre as principais causas de erros de medicação (LEAPE et al., 1995). 

O fato de o sistema informatizado ter sido utilizado para notificar uma 

inefetividade terapêutica que teve como possível causa um erro de medicação mais 

uma vez aponta este sistema como um método considerado seguro para o relato de 

eventos teoricamente mais graves e que poderiam causar outras implicações, como 

éticas e sanções administrativas. 

Estudos sobre inefetividade terapêutica no Brasil ainda são muito pontuais, 

especialmente aqueles que avaliam as notificações deste tipo de incidente. Além 

disso, esses estudos consideram a inefetividade uma queixa técnica e não detalham 

este tipo de incidente, dificultando a comparação de resultados (CAMARGO et al., 

2009; MAHMUD et al., 2006). 
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4.5.9. Classificação dos usos off label:  

 

O termo off label é utilizado para referir-se ao uso diferente do aprovado em 

bula ou ao uso de produto não registrado no órgão regulatório de vigilância sanitária 

no país, que, no Brasil, é a Anvisa. Engloba variadas situações em que o 

medicamento é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a 

administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de 

especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; 

administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em 

faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica 

diferente da aprovada para o medicamento (BRASSICA; RIBEIRO, 2011; CONROY, 

2002; T’JONG et al., 2001). 

Este tipo de uso está mais presente em algumas situações clínicas, como em 

oncologia, e em populações específicas tais como crianças, idosos e gestantes dada 

a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de realizar ensaios clínicos com esses 

grupos. 

A notificação deste tipo de uso ainda é muito incipiente no Brasil e, no caso 

deste estudo, não houve notificações nem pelo sistema manuscrito, nem pelo 

informatizado no período estudado. Ainda há que se desenvolver estudos sobre o 

uso off label nas instituições brasileiras, porque podem afetar a segurança dos 

pacientes se não estiverem pautados em evidências científicas e protocolos de uso. 
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5. LIMITAÇÕES DESTE ESTUDO E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS: 

 

Este estudo foi conduzido com amostra de conveniência e, por isso, não 

gerou evidência científica que possa ser extrapolada.  

O tempo de investigação foi pequeno por ter sido realizado em períodos nos 

quais não foram realizadas de campanhas de estímulo às notificações, a fim de 

evitar possíveis influências destas nos resultados. Essa limitação de tempo pode ter 

limitado também análise dos resultados aqui apresentados. Por outro lado, este 

estudo trouxe contribuições importantes para a discussão sobre os métodos de 

notificação voluntária a serem utilizados em hospitais e demais instituições de 

saúde. 

A confirmação dos achados neste estudo poderá ser acrescida de 

investigação acerca da opinião dos notificadores sobre os métodos manuscrito e 

informatizado de relatar, com amostra aleatória e estatisticamente significante de 

respondentes. Além da opinião dos notificadores, as preferências destes sobre o 

processo de notificação e a cultura do relato nas organizações de saúde brasileiras 

também devem ser conhecidas.  

Um novo estudo pode ser realizado comparando diferentes hospitais 

brasileiros (estudo multicêntrico), para que auxilie no delineamento de estratégias 

para o desenvolvimento de um sistema nacional de notificações voluntárias de 

incidentes e queixas técnicas na saúde do Brasil. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

As notificações voluntárias são importantes para a identificação de 

incidentes em saúde, especialmente por ser um método de baixo custo e, 

principalmente, por envolver os profissionais que prestam assistência em uma 

política de melhoria contínua centrada no paciente. 

O presente estudo demonstrou que as notificações encaminhadas por meio 

de sistemas manuscrito e informatizado podem ser utilizadas para identificação de 

incidentes, mas é possível que o segundo sistema seja mais vantajoso do que o 

primeiro, pelos aspectos listados a seguir: 

• Aumento do número de notificações em 58,7%; 

• Aumento da taxa de notificação em 62,3%; 

• Notificações realizadas nas 24 horas do dia, sete dias por semana, em 

todos os dias do mês, independente de feriados e finais de semana; 

• Maior qualidade dos relatos, especialmente quanto à classificação e 

descrição da gravidade do incidente, e descrição do paciente; 

• Eliminação da ilegibilidade e de rasuras; 

• Ampliação da participação, nas notificações, dos diferentes profissionais 

de nível superior e de profissionais de nível médio e básico, 

especialmente técnicos e auxiliares de enfermagem; 

• Favorecimento de relatos de incidentes que causaram danos aos 

pacientes, praticamente dobrando os relatos de danos moderados e 

graves; 

• Favorecimento de relatos de incidentes relacionados aos medicamentos 

potencialmente perigosos; 

• Favorecimento de relatos de reações adversas e inefetividade 

terapêutica; 

• Favorecimento de relatos de erros de omissão, de administração de 

medicamento não autorizado, de dose, erro de técnica de administração 

e não adesão do paciente, e também de erros de medicação mais 

graves, incluindo os que causaram danos aos pacientes; 

• Favorecimento de relatos de suspeita de inefetividade terapêutica de 

medicamentos. 
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• Facilidade para realização de análises estatísticas com vistas à 

elaboração de estratégias de redução e controle de incidentes e 

acompanhamento dos resultados. 

 

Estes dados podem estar relacionados à utilização de um sistema 

informatizado e dinâmico, em plataforma web. O envio imediato e sem 

intermediários de relatos espontâneos pode ter gerado sensação de maior 

confiabilidade no processo, especialmente quanto à garantia de sigilo sobre a 

identificação do notificador, o que o estimulou a relatar.  

Resultados semelhantes aos obtidos neste estudo foram verificados pela 

ANVISA quando avaliado o número de notificações encaminhadas pelos hospitais 

integrantes da Rede Sentinela ao NOTIVISA, sistema on line implantado pela 

Agência em 2007. Este número aumentou em 48,8% após o primeiro ano de 

implantação do sistema, quando comparado ao ano anterior (PETRAMALE, 2011).  

Segundo relatórios gerenciais da ANVISA sobre as notificações feitas no 

NOTIVISA (BRASIL, 2012), a participação dos hospitais sentinelas enviando 

notificações sobre queixas técnicas e eventos adversos relacionados às tecnologias 

em saúde aumentou desde 2007. Naquele ano, 36,7% de todas as notificações do 

NOTIVISA foram encaminhadas por estes hospitais, passando para 57,5% em 

2011, embora o número de hospitais integrantes desta Rede não tenha se alterado 

de forma significativa neste período.  

Petramale (2011) atribui a adesão à notificação por parte dos profissionais 

dos hospitais pertencentes à Rede Sentinela ao empenho dos gerentes de riscos 

locais na formação de notificadores em seus hospitais de atuação e no aprendizado 

com o novo método de notificar. Assim, esse aumento de participação dos hospitais 

sentinela com as notificações pode ser atribuído à criação de cultura de segurança 

intra-hospitalar para a notificação, pois, ainda que tenha ocorrido aumento dos 

problemas com as tecnologias monitoradas, estes problemas foram relatados 

sistematicamente pelos hospitais.  

O desenvolvimento de uma política organizacional voltada para a segurança 

dos pacientes é, segundo a OMS, produto de valores individuais e de grupo, 

atitudes, percepções, competências, e padrões de comportamento que determinam 

o compromisso com a política estabelecida (WHO, 2009). Este processo depende 
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de um forte apoio da liderança da organização em sua implantação e do 

envolvimento das equipes de toda a instituição na vigilância dos riscos, na 

divulgação das práticas mais seguras, e na monitorização dos resultados.  

Discursos que incentivam o funcionário a pensar no paciente não são 

suficientes. Faz-se necessário alterar os modelos tradicionais de organogramas e 

relações de trabalho, demasiadamente departamentalizados, não havendo 

continuidade dos processos e nem integração para realização das atividades, que 

refletem em baixa resolutividade dos problemas, e, por consequência, afetam 

negativamente a qualidade e a segurança da assistência prestada, além de 

aumentar custos e reduzir a produtividade. 

Estudos demonstram que há variações entre as taxas de notificações entre 

departamentos de uma mesma instituição (EVANS et al., 2006; KINGSTON et al., 

2004; LILFORD et al., 2006), o que reforça a importância de integrar os 

departamentos com foco na continuidade do cuidado ao paciente. 

Um departamento deve conhecer as atividades desenvolvidas pelos outros 

setores, a fim de propiciar discussões construtivas com foco na segurança dos 

pacientes. Com objetivos comuns, trabalhando juntos, é possível obter melhores 

resultados. 

Essa união de propósitos depende, além de uma política institucional 

formalizada, de que haja uma liderança local para disseminar a cultura de 

segurança, que pode ser um comitê, uma comissão, um serviço ou departamento, 

mas que seja multidisciplinar, com a missão de articular e coordenar programas e 

atividades de gestão de riscos para a promoção da segurança do paciente. 

Cassiani e colaboradores (2010) sugerem que, para formar um comitê de 

segurança do paciente, deve-se considerar que incidentes são frutos de falhas dos 

processos utilizados em cada hospital, que, por sua vez, envolve a atuação de 

diferentes profissionais. Por este motivo, os autores consideram que os membros 

deste comitê devem representar diferentes setores do hospital: corpo clínico, 

enfermagem, farmácia, psicologia, recursos humanos, engenharia clínica, jurídico, 

administração e, quando possível, é interessante contar com a participação de 

pacientes e cuidadores. 

Um estudo brasileiro que identificou e analisou o sistema de medicação de 4 

hospitais universitários, localizados nas cidades de Recife, Ribeirão Preto, Goiânia e 
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São Paulo, verificou que em todos os hospitais envolvidos na pesquisa não existia 

um comitê formal que investigasse erros na medicação (CASSIANI et al., 2004). 

Este estudo foi publicado há 8 anos e parece que não houve mudança dessa 

realidade em muitos hospitais, embora deva ser enfatizado que o hospital de ensino 

no qual foi realizado este estudo criou o primeiro comitê de segurança do paciente 

do Brasil em 2007 (TALAMONE, 2007). 

Paim e colaboradores (2011), em uma publicação do importante periódico 

científico The Lancet, que abordou exclusivamente a saúde no Brasil, afirmaram 

que, apesar de o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

promoverem iniciativas da OMS para promover a segurança dos pacientes, a 

adesão a essas iniciativas por parte dos serviços é baixa.  Os autores citam, ainda, 

que a ocorrência de eventos adversos evitáveis em hospitais brasileiros seja muito 

alta, cerca de 67% de todos os eventos adversos.  

Embora o sistema de saúde brasileiro tenha muitos destaques, como a 

cobertura universal de vacinação e assistência pré-natal, e o sistema nacional de 

transplantes, a alta frequência de eventos adversos relacionados a medicamentos e 

a frequência de infecções hospitalares são motivos de preocupação (PAIM et al., 

2011; VICTORA et al., 2011). Estes resultados negativos da prestação da 

assistência ao paciente são atribuídos, por alguns autores, à falta de políticas 

governamentais que incentivem as instituições de saúde a participarem de 

programas de qualidade e acreditação (NOVAES, 2007; PAIM et al., 2011). 

Atualmente, a maioria dos hospitais brasileiros ainda são prestadores de serviços 

que atuam de maneira tradicional sem avaliar seus processos de trabalho e sem 

usar seus resultados para a melhoria contínua da qualidade (PETRAMALE, 2011). 

Gouvea e Travassos (2010) afirmam que, para garantir a produção de 

informação nas instituições de saúde para a tomada de decisões e a 

responsabilização com a melhoria de qualidade, é condição essencial que sejam 

feitos investimentos no desenvolvimento de capacidades locais e nos sistemas de 

informação já existentes. 

A experiência da ANVISA com a Rede Sentinela é um bom exemplo de que a 

interação entre governo e instituições de saúde é possível e que esta pode 

promover o desenvolvimento dos serviços em prol da segurança e da qualidade, 

seja pela cultura do relato voluntário, seja pela adesão aos programas de qualidade. 
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Segundo Petramale (2011), o estímulo da ANVISA para que os hospitais que 

compõem esta Rede participassem de programas de qualidade, acreditação ou 

similar influenciou para que 30% destes hospitais estivessem participando de algum 

programa deste tipo no ano de 2008, sendo que a maioria deles tinha aderido ao 

programa a partir de 2005. Embora a iniciativa da ANVISA tenha sido importante 

para o estímulo da qualidade nos hospitais, estes são uma pequena parcela das 

mais de oito mil instituições hospitalares brasileiras, correspondendo a apenas cerca 

de 13% dos leitos hospitalares no país (PETRAMALE, 2011). 

O Ministério da Saúde lançou, em 2011, um Projeto de Formação e Melhoria 

da Qualidade de Rede de Atenção à Saúde, o QualiSUS Rede, que foi instituído 

pelas Portarias do MS GM nº 396/2011 e SE nº 601/2011, tendo como princípio a 

construção de uma intervenção unificada do Ministério da Saúde em articulação 

com estados e municípios, com duração e recursos limitados. Apesar de ser um 

importante avanço para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 

qualidade nas redes de atenção, o projeto não contempla nenhum objetivo 

estratégico diretamente relacionado à segurança do paciente, item que é essencial 

para a qualidade, que já foi amplamente discutido neste trabalho. 

Outra iniciativa do Ministério da Saúde é a monitorização do Índice de 

Desempenho do SUS (IDSUS), pactuado de forma tripartite entre gestores da saúde 

dos municípios, estados e governo federal, com o objetivo de aferir o desempenho 

do sistema de saúde quanto ao acesso – potencial ou obtido – e à efetividade da 

atenção básica, das atenções ambulatorial e hospitalar, e de urgências e 

emergência, em cada município, estado, região, bem como na esfera nacional 

(BRASIL, 2011). Essa aferição é feita por meio de indicadores de qualidade em 

saúde. 

Indicador de qualidade é uma medida quantitativa sobre algum aspecto do 

cuidado ao paciente. Seu uso permite o monitoramento do desempenho dos 

serviços de saúde, a programação de ações de melhoria de qualidade e orienta os 

pacientes para que realizem escolhas mais bem informadas. A utilidade dos 

indicadores depende de sua validade, confiabilidade e viabilidade (MAINZ, 2003; 

MCGLYNN, ASCH, 1998; CAMPBELL et al., 2002). 

Dentre os indicadores estabelecidos no IDSUS estão aqueles que avaliam o 

desempenho de efetividade, que é um dos eixos clássicos utilizados para mensurar 
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desempenho dos serviços de saúde e mostram o grau com que serviços e ações 

atingem os resultados esperados (BRASIL, 2011). Estes tipos de indicadores podem 

ser utilizados avaliar a segurança dos pacientes, já que os desfechos das atividades 

de saúde são objeto de atenção. Entretanto, dentre os indicadores escolhidos para 

o IDSUS, não há, por exemplo, indicadores que avaliem o índice de incidentes na 

prestação de assistência. Por outro lado, aborda indicadores como o de “Proporção 

de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM)”, que mede o risco 

de morrer por IAM após a internação por tal causa e mede, indiretamente, o atraso 

do atendimento pré橡hospitalar e no diagnóstico (BRASIL, 2011). Ainda que sejam 

poucos (3 dentre todos os 24 indicadores de estrutura e efetividade), pode-se 

considerar um avanço que este tipo de indicador esteja sendo medido em um 

programa oficial do governo brasileiro. 

O projeto prevê repasse de verba diferenciado para aquelas regiões que 

atingirem níveis mais elevados de qualidade. Este tipo de programa já é realizado 

com sucesso em outros países. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, 

além de compartilhar os indicadores sobre segurança do paciente entre as 

instituições do país, com o objetivo de conhecer e estabelecer níveis de qualidade e 

segurança nas organizações hospitalares, aquelas que atingem níveis mais 

elevados são recompensadas com remuneração diferenciada (CONSTANCE et al., 

2008; DAN et al., 2010). 

Este novo modelo de pagamento por qualidade é conhecido 

internacionalmente como pay for performance - P4P (FISHER, 2006), que tem a 

finalidade de melhorar a qualidade de serviços de saúde por meio da utilização de 

incentivos financeiros para premiar médicos, hospitais e clínicas que atendam as 

especificações e metas de desempenho.  

O P4P é um modelo alternativo ao de remuneração fee-for-service 

(pagamento por serviço executado) dos prestadores de serviços de saúde, no qual o 

sistema de saúde suplementar brasileiro tem se baseado. Neste modelo, incentivos 

são criados para a sobre-utilização dos serviços e, consequente, há aumento de 

custos da assistência. Além disso, não há garantias de que o custo adicional e a 

facilidade de acesso resultem numa efetiva melhoria da qualidade do nível de saúde 

da população atendida (CAMPOS, 2004; ESCRIVÃO & FUMIO, 2007).  
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 No Brasil, o P4P foi traduzido como “pagamento por desempenho”. A 

utilização deste modelo de pagamento é recente no país (ESCRIVÃO & FUMIO, 

2007), embora esteja em franco crescimento, especialmente no sistema de saúde 

suplementar. Na prática, quando há aumento de custos em procedimentos e se 

comprova que foi por ineficiência do prestador de serviço, inclusive por evento 

adverso sofrido pelo paciente, não há pagamento do referido procedimento pela 

operadora de saúde ao hospital, resultando na chamada glosa. 

Esta prática ainda não utiliza o modelo de P4P na totalidade, pois este se 

caracteriza não só pelo pagamento dos procedimentos pela qualidade ou falta de 

pagamento pela ausência de qualidade, mas também pelo aumento de repasse de 

verba pelos bons resultados. Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, 

este modelo ainda está em processo de implementação, embora venha crescendo 

na última década (ROSENTHAL & FRANK, 2005). Na Inglaterra, país que utiliza o 

P4P há mais tempo, os pagamentos contribuem com 30% da renda de algumas 

clínicas (MCDONALD & ROLAND, 2009). 

O que se espera com a disseminação do modelo de P4P é que os próprios 

usuários passem a escolher o serviço pelo qual desejam ser atendidos, com base 

em relatórios nos quais os indicadores de desempenho estarão expostos para 

acesso livre do público de interesse. Uma revisão de literatura conduzida por 

Constance e colaboradores (2008) indica que há evidências de que a publicação 

destes relatórios é um bom mecanismo para a melhoria da qualidade na saúde.  

Apesar de ser tendência mundial, o modelo P4P enfrenta problemas para 

estabelecer a forma de mensurar a qualidade sem haver prejuízos aos diferentes 

prestadores de serviços em saúde, principalmente quando se referem aos 

indicadores de segurança dos pacientes, visto que as características dos usuários 

atendidos podem influenciar significativamente no desfecho (DAN et al, 2010). 

Hospitais que têm atendimento de urgência de alta complexidade tendem a ter mais 

óbitos que uma maternidade, por exemplo. Há indícios de que serviços estejam 

relutando em atender pacientes mais críticos clinicamente para evitar estes 

desfechos (CONSTACE et al., 2008), o que pode prejudicar fortemente o acesso à 

saúde em tempo e qualidade adequados. 

Guptill (2005) acredita que a mudança de cultura das organizações de 

saúde, tornando-as mais colaborativas, transparentes e pró-ativas, possa ser 
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alcançada com a utilização da gestão do conhecimento, o que significa alinhar 

pessoas, processos, dados e tecnologias para otimizar informações, colaboração, 

especializações e experiências com habilidade para impactar positivamente a 

performance organizacional, ou seja, ampliar a qualidade em saúde.  

Por fim, alguns autores atribuem como barreiras para a obtenção efetiva de 

melhora de qualidade da saúde brasileira a alta rotatividade de profissionais de 

saúde, limitação qualitativa dos recursos humanos, além da quantitativa, uso 

indevido das tecnologias, baixa continuidade da atenção prestada aos pacientes 

(ALMEIDA-FILHO, 2011; VICTORA et al., 2011).  

Diante do cenário dos programas de segurança do paciente e de qualidade 

no sistema de saúde brasileiro e dos resultados obtidos neste estudo, propõe-se o 

desenvolvimento de uma política nacional de segurança do paciente, que esteja 

vinculada aos programas de qualidade do governo federal, envolvendo, 

minimamente, o Ministério da Saúde, a ANVISA, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) e o Ministério da Educação, este último um importante aliado 

para a formação de profissionais de saúde, especialmente nos hospitais de ensino.  

A política nacional de segurança do paciente faz-se necessária porque vem 

ao encontro do moderno conceito em saúde de prevenção quaternária. A prevenção 

quaternária foi definida como a detecção de indivíduos em risco de tratamento 

excessivo para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-

lhes alternativas eticamente aceitáveis (BENTZEN, 2003). 

A conceituação de prevenção quaternária foi proposta considerando o 

contexto clássico dos três níveis de prevenção, que classifica a prevenção em 

primária, secundária e terciária (LEAVEL & CLARK, 1976). Jamoule (1995) propôs a 

prevenção quaternária como um quarto e último tipo de prevenção na saúde, que 

está relacionada ao risco de adoecimento iatrogênico, ou seja, provocado por 

atenção inadequada à saúde, como o excessivo intervencionismo diagnóstico e 

terapêutico, além da medicalização desnecessária. Norman e Tesser (2009) 

sugerem que uma das formas mais importantes de se evitar a medicalização 

excessiva das pessoas e praticar a prevenção quaternária é aliar três ferramentas 

importantes para o cuidado clínico: abordagem centrada na pessoa, medicina 

baseada em evidências e centralização do cuidado na atenção primária à saúde, 

com longitudinalidade. 
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Assim, poder-se-á utilizar a prevenção quaternária no seu conceito amplo, 

que deve ser a ação que atenua ou evita as conseqüências do intervencionismo 

excessivo em saúde que implica atividades desnecessárias e que possam provocar 

efeitos adversos (GÉRVAS, 2005). Ela se fundamenta em dois princípios 

fundamentais: o da proporcionalidade, quando os benefícios da intervenção em 

saúde devem superar os riscos, e o de precaução, baseado no preceito de 

Hipócrates do primum non nocere, ou seja, primeiro não causar danos. 

Essa abordagem é particularmente importante no Brasil, que teve o 

crescimento exponencial de novas tecnologias disponíveis no mercado de saúde na 

última década, especialmente após a criação da Anvisa, e tem marco legal muito 

recente sobre incorporação de tecnologias baseada em evidências (BRASIL, 

2011a). 

Pelo exposto, a política nacional de segurança do paciente pode 

estabelecer como prioridades de ação as principais oportunidades de melhoria e 

estratégias sugeridas no Quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Oportunidades de melhoria para o sistema de saúde brasileiro e 

estratégias que possam favorecer a obtenção de segurança do paciente. 

Oportunidade de Melhoria Estratégia 

Política de pagamento por 
desempenho é incipiente no Brasil. 

Incentivo ao P4P, remunerando por 
desempenho e qualidade tanto os 
serviços, quanto os profissionais da 
área de saúde. 

Quadro de profissionais no SUS é 
muito variável de acordo com cada 
serviço e região do Brasil, por vezes 
sendo insuficiente, em qualidade e 
quantidade, o que é apontado como 
fator que influencia diretamente na 
segurança dos pacientes (ALMEIDA-
FILHO, 2011; UNRUH & ZHANG, 
2012; VICTORA et al., 2011). 

Adequação quali e quantitativa do 
quadro de profissionais da saúde que 
atuam no SUS e das condições de 
trabalho. 
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Um número discreto de hospitais 
brasileiros se dedica ao ensino e a 
pesquisa e não influenciam a melhoria 
das práticas assistenciais, por 
desarticulação entre ensino, pesquisa 
e assistência (PAIM et al., 2011; 
PETRAMALE, 2011; VICTORA et AL., 
2011), além da discreta utilização da 
saúde baseada em evidências na 
assistência ao paciente (MANGIONE-
SMITH et al., 2007; MCGLYNN et al, 
1998). 

Reformulação da estrutura curricular 
dos cursos de formação de 
profissionais de saúde, especialmente 
os de nível superior, incluindo 
disciplinas como saúde baseada em 
evidências, uso racional de 
tecnologias e gestão de riscos em 
saúde. 

Pesquisas e publicações sobre 
segurança do paciente estão restritas 
a ilhas de excelência, a maioria 
concentradas no Estado de São Paulo 
(MELO & SILVA, 2008). 

Incentivo à pesquisa sobre os 
incidentes em saúde em todos os 
níveis de atenção e complexidade nos 
diferentes estados brasileiros. 

Falta de indicadores específicos para 
a avaliação de segurança do paciente 
e, consequentemente, falta de 
compartilhamento destes indicadores 
entre as instituições (GOUVEA & 
TRAVASSOS, 2010). 

Elaboração de indicadores que 
reflitam o desempenho das 
instituições de saúde quanto à 
segurança do paciente e 
disponibilização destes para 
benchmarking entre os diferentes 
serviços. 

O NOTIVISA é de uso exclusivo da 
Anvisa e prevê apenas notificações 
sobre problemas relacionados às 
tecnologias de saúde reguladas pela 
Agência. 

Implantação de um sistema nacional 
de notificações de incidentes que 
inclua todos os tipos de incidentes em 
saúde que podem afetar a segurança 
dos pacientes, inclusive aqueles já 
notificados pelo NOTIVISA. 

 

Um país de dimensões continentais como o Brasil, que possui milhares de 

serviços de saúde públicos e privados e que está investindo em um modelo 

humanizado, orientado para a saúde, com foco nos cuidados de saúde primários e 

socialmente comprometido (ALMEIDA-FILHO, 2011), deve integrar os órgãos 

responsáveis pela regulação deste sistema em prol de uma política descentralizada 

orientada para a segurança dos pacientes, para que possa atingir todos os níveis de 

atenção nos diferentes estados da federação. 
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Este estudo veio contribuir especialmente para direcionar a estratégia de 

implantação de um sistema nacional de notificações de incidentes como parte da 

política nacional de segurança do paciente, sistema este que deve incluir todos os 

tipos de incidentes em saúde que podem afetar a segurança dos pacientes, inclusive 

aqueles já notificados pelo NOTIVISA.  

O modelo para o sistema nacional de notificações de incidentes, como o 

proposto na figura abaixo, pode ser útil no desenvolvimento da cultura de segurança 

do paciente no sistema de saúde brasileiro.  
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Figura 13 – Fluxo simplificado de Notificações para o Sistema Nacional de Notificações de Incidentes em Saúde, proposto neste 

estudo. 
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Faz-se necessário conhecer a realidade brasileira quanto a ocorrência de 

incidentes, o que pode ser conseguido com o envolvimento das instituições de 

saúde para que realizem a monitorização da ocorrência destes e o tratamento das 

informações pertinentes, que devem ser tratados por elas e por cada órgão 

governamental. Entretanto, a simples existência de um fluxo de informações 

organizado não gera conhecimento por si só. Esse só se dará através da ação de 

atores interdisciplinares e que interajam entre si (GROU et al, 2006). Assim, o papel 

dos órgãos governamentais que recebem as notificações é fundamental, cabendo a 

eles investigar e recomendar ações de melhoria em curto espaço de tempo, a fim de 

evitar danos aos pacientes. Além disso, estes órgãos, especialmente o Ministério da 

Saúde e a ANS, deverão estabelecer um modelo brasileiro de pagamento por 

desempenho, a fim de beneficiar as instituições que estejam comprometidas como o 

modelo de melhoria contínua da qualidade. 

Para tanto, a autonomia e pró-atividade das instituições de saúde deve ser 

estimulada. Até que haja a tomada de decisão por parte do governo, as instituições 

também devem realizar ações de melhoria internas, visando a promoção da 

segurança do paciente e a qualidade da atenção. Neste sentindo, os 

estabelecimentos de saúde deverão ter acesso ao sistema informatizado não 

somente para o envio de notificações da gerência de riscos para o sistema nacional, 

mas também para que esta gerência se utilize do sistema para receber as 

notificações da equipe de saúde de sua instituição. Adicionalmente, o sistema deve 

permitir que a instituição acompanhe o andamento da análise das informações por 

ela encaminhadas aos sistema nacional.   

Pelo exposto, o desenvolvimento e implementação de um sistema 

informatizado único para receber notificações de todas as instituições de saúde 

deverá ter como objetivos facilitar e agilizar o processo de envio e de tomada de 

decisões a partir da notificação, minimizando riscos e evitando eventos adversos, 

ampliando a qualidade da assistência e a segurança dos pacientes em todos os 

níveis, da menor clínica de atenção à saúde ao sistema de saúde brasileiro; ampliar 

o conhecimento sobre os riscos e incidentes que ocorrem nas instituições 

brasileiras, direcionando o planejamento de ações dos gestores de saúde; melhorar 

a qualidade dos dados encaminhados; garantir a legibilidade das informações; 
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preservar a confidencialidade dos notificadores e dados relatados; e, por fim, reduzir 

custos do processo de notificação.  

Na medida em que o sistema seja mais e melhor utilizado para o envio 

voluntário de notificações de incidentes, especialmente os potenciais eventos 

adversos, a tomada de decisões quanto às intervenções necessárias para evitar a 

ocorrência de danos poderá ser mais rápida, o que pode reduzir gastos 

desnecessários com tratamento de eventos adversos que poderiam ter sido 

prevenidos. 

A utilização de sistemas informatizados em plataforma web, ou seja, 

disponíveis na internet para envio e recebimento imediatos é passo fundamental 

para que um país de grande extensão territorial como o Brasil desenvolva uma 

política de segurança do paciente. A política deve ser sustentável, ou seja, não deve 

provocar impactos negativos para o ambiente, a economia e a sociedade. 

Sob esta ótica, o sistema informatizado é uma importante estratégia de 

promoção da qualidade aliada à sustentabilidade, pois deixa de utilizar papéis, o que 

provoca, consequentemente, a redução de gastos com materiais de consumo e da 

geração de resíduos como os próprios papéis, cartuchos de impressoras e canetas. 

Adicionalmente, há outros aspectos que justificam a implantação de sistemas 

informatizados de notificação:  

− elimina a necessidade de utilização de sistemas de envio de 

documentos internos às instituições e destas para sistema nacional de 

notificações (correios), o que reduz o tempo da chegada da informação 

e elimina gastos com o envio delas;  

− pode-se eliminar a possibilidade de extravio e perda de informações as 

informações, especialmente se estas forem preservadas em bancos de 

dados redundantes e cópias de segurança, sem necessidade de 

espaço para arquivo físico, além de permitir o manuseio ágil das 

informações e a análise de indicadores de gestão;  

− é possível requerer mais informações sobre os incidentes sem dificultar 

a coleta dos dados, melhorando a qualidade das informações e 

ampliando a participação dos profissionais de saúde, o que não é 

possível com o sistema manuscrito. 
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Quanto aos aspectos sociais da sustentabilidade, a iniciativa é importante 

para reduzir o tempo gasto para o envio do relato, aumentando a participação dos 

profissionais de saúde com as notificações e, por outro lado, aumenta a 

disponibilidade destes junto aos pacientes; possibilita o envolvimento do paciente e 

seus cuidadores no processo de monitorização de riscos e incidentes em saúde. Em 

uma política nacional, estes atores são fontes importantes de notificação voluntária. 

Com o sistema informatizado de notificações em plataforma web, é possível que 

qualquer pessoa faça uma notificação, desde que tenha acesso à internet.   

Países que já possuem política nacional de segurança do paciente, como 

Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Canadá já permitem que os usuários do 

sistema e seus cuidadores façam notificações sobre riscos e incidentes que 

vivenciaram ou perceberam como os clientes de serviços de saúde, e, por isso, são 

fundamentais para promoção da qualidade da assistência. 

 O sistema nacional de notificações deveria, ainda estar hospedado em um 

site interativo que disponibilizasse gratuitamente notícias, dicas de segurança, 

informações sobre eventos adversos, protocolos sobre como implementar um 

programa de segurança nos serviços de saúde, cursos e palestras on line, como o 

Institute for Health Improvement tem feito nos Estados Unidos para os hospitais 

americanos. Este portal teria a dupla função, a de manter e estimular a adesão das 

instituições voluntárias e de difundir e estimular a adoção de práticas seguras por 

meio do intercâmbio entre elas.  

A implantação do sistema informatizado de notificações voluntárias de 

incidentes na saúde como base para a cultura de segurança do paciente no sistema 

de saúde brasileiro parece ser uma estratégia viável e totalmente necessária para a 

qualificação da assistência, tendo este trabalho contribuído para nortear como deve 

ser o processo de notificação voluntária de incidentes e queixas técnicas em saúde. 

Neste sentido, os gestores do sistema de saúde brasileiro devem conhecer 

os incidentes que ocorrem na prestação de assistência aos usuários do sistema, em 

instituições públicas e privadas, de forma sistematizada, sem depender 

exclusivamente de que pesquisas sejam realizadas para este fim, para que seja 

norteado o delineamento de estratégias de gestão de riscos para a segurança do 

paciente, ampliando a qualidade dos serviços ofertados à população brasileira. 
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APÊNDICE A - IDENTIFICAÇÃO DOS INCIDENTES E QUEIXAS TÉCNICAS NOTIFICADAS, TIPO DE SISTEMA DE 
ENVIO UTILIZADO, CATEGORIA PROFISSIONAL OU FORMAÇÃO DO NOTIFICADOR 

Nº da notificação 
analisada 

Tipo de Sistema de envio de notificação � Manuscrito � Informatizado 

Mês � Abril � Maio � Junho � Setembro � Outubro Novembro 

Dia � Segunda � Terça � Quarta � Quinta � Sexta � Sábado � Domingo 
 

 

Categoria profissional ou formação do notificador 

� Médico � Psicólogo � Terapeuta Ocupacional � Enfermeiro � Auxiliar de enfermagem � Oficial Administrativo � Fonoaudiólogo 

� Fisioterapeuta � Farmacêutico � Nutricionista � Administrador � Assistente Social � Auxiliar de Farmácia � Auxiliar de Limpeza 

� Biólogo � Biomédico � Engenheiro � Estudante � Odontólogo � Técn. de Enfermagem � Técn. de laboratório 

� Tecnólogo � Não identificado � Outros  

Motivo da Notificação 
� Problemas relacionados aos Artigos médico-hospitalares 

� Problemas relacionados aos Equipamentos Médico-Hospitalares 

� Incidentes relacionados a cirurgias 

� Flebite 

� Problemas relacionados aos Kits para exames laboratoriais 

� Lesões de pele 

� Problemas relacionados aos Medicamentos 

� Queixa Técnica � Reação Adversa 

� Inefetividade Terapêutica � Uso off label 

� Erro de Medicação  

� Quedas 

� Problemas relacionados aos Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal 

� Problemas relacionados ao Sangue e hemoderivados 

� Tromboembolismo venoso 

� Problemas relacionados à Vacina e imunoglobulinas 

� Outros incidentes relacionados aos processos assistenciais 
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APÊNDICE B - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES 

Número da notificação analisada _________  

1. QUANTO À DESCRIÇÃO E GRAVIDADE DO INCIDENTE  

Incidente ou queixa técnica classificado corretamente � Sim � Não � Não se aplica 

Informa se houve dano, quando ocorreu � Sim � Não � Não se aplica 

Contém informações sobre o desfecho do incidente* � Sim � Não � Não se aplica 

2. QUANTO À CAUSALIDADE 

Informa como ocorreu o incidente � Sim � Não � Não se aplica 

Informa causas do incidente ou queixa técnica                                               � Sim � Não � Não se aplica 

3. QUANTO À DESCRIÇÃO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL 

Informa a quem o incidente afetou ou poderia afetar � Paciente � Profissional � Ambos � Não se aplica 

Informa nome ou registro do paciente ou profissional � Sim � Não � Não se aplica 

Informa sexo do paciente ou profissional � Sim � Não � Não se aplica 

Informa idade ou data de nascimento do paciente ou profissional � Sim � Não � Não se aplica 

4. QUANTO À DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

Informa nome do produto � Sim � Não � Não se aplica 

Informa apresentação do produto � Sim � Não � Não se aplica 

Informa data de validade do produto � Sim � Não � Não se aplica 

Informa lote do produto � Sim � Não � Não se aplica 

Informa dose administrada ou prescrita** � Sim � Não � Não se aplica 

Informa via de administração** � Sim � Não � Não se aplica 

5. QUANTO ÀS OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O INCIDENTE OU QUEIXA TÉCNICA 

Informa quando o incidente ou queixa técnica foi identificado � Sim � Não � Não se aplica 

6. QUANTO ÀS OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO 

Notificação legível � Sim � Não � Não se aplica 

Notificação sem rasuras � Sim � Não � Não se aplica 

Legenda: * Apenas para incidentes / **Apenas para incidentes relacionados aos medicamentos. 
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APÊNDICE C - CARACTERÍSTICAS DOS INCIDENTES  

Nº da notificação analisada   

Características do incidente e dos medicamentos a eles relacionados: 

Tipo do Incidente: 

� Incidente sem dano 

� Incidente com dano (evento adverso)* 

� Potencial evento adverso 

 

Quanto aos desfechos para o paciente: 

 

 Grau de dano:  

� Nenhum 

� Leve 

� Moderado 

� Grave 

 

 

Características do paciente: 
 
1. Sexo: 

� Feminino 

� Masculino 

 

2. Idade: ___________________ 

Grupo Anatômico Terapêutico: 

� A 

� B 

� C 

� D 

� G 

� H 

� J 

� L 

� M 

� N 

� P 

� R 

� S 

� V 

Medicamento Potencialmente 
Perigoso: 

� Sim 

� Não 

 

 Essencialidade do Medicamento: 

� Consta na Rename 

� Não consta na Rename 

Via de administração para a qual foi 
prescrito: 

� Bucal 

� Capilar 

� Dermatológica 

� Epidural 

� Inalatória 

� Inalatória por via nasal 

� Inalatória por via oral 

� Intra-arterial 

� Intra-articular 

� Intradérmica 

� Intramuscular 

� Intratecal 

� Intrauterina 

� Intravenosa 

� Irrigação 

� Nasal 

� Oftálmica 

� Oral 

� Otológica 

� Retal 

� Subcutânea 

� Sublingual 

� Transdérmica 

� Uretral 

� Vaginal 
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APÊNDICE D - CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS DE MEDICAÇÃO 
 

Nº da notificação analisada   Pág.1 

Classificação dos Erros de Medicação 

1. Tipo de Erro de Medicação: 

� Erro de prescrição 

� Erro de omissão 

� Erro de horário 

� Administração de medicamento não autorizado 

� Erro de dose 

� Erro de apresentação 

� Erro de preparo 

� Erro de técnica de administração 

� Administração de medicamentos deteriorados 

� Erro de monitoramento 

� Não adesão do paciente 

� Outros erros de medicação 

2. Categoria do Erro: 

� A 

� B 

� C 

� D 

� E 

� F 

� G 

� H 

� I 
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APÊNDICE E - CLASSIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS AOS MEDICAMENTOS 
 

Nº da notificação analisada   Pág.1 

Classificação da Reação Adversa a Medicamentos 

1. Tipo de Reação: 

� A 

� B 

 

3. Sinais e sintomas da reação: 

� Aparelho circulatório 

� Aparelho digestório 

� Aparelho geniturinário e hormônio sexual 

� Aparelho respiratório 

� Causas externas 

� Endócrino, nutricional e metabólico 

� Pele e tecido subcutâneo 

� Sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários 

� Sistema ósteomuscular e do tecido conjuntivo 

� Sistema nervoso 

� Sintomas, sinais e achados anormais 

2. Causalidade: 

� Definida 

� Provável 

� Possível 

� Duvidosa 
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APÊNDICE F - CLASSIFICAÇÃO DAS INEFETIVIDADES TERAPÊUTICAS 
 

Nº da notificação analisada   Pág.1 

Classificação da Suspeita de Inefetividade Terapêutica 

1. Tipo de Inefetividade: 

� Total 

� Parcial 

2. Possível causa da Inefetividade: 

� Aos pacientes 

� Ao ambiente 

� Aos erros de medicação 

� Aos produtos 

 

 

APÊNDICE G - CLASSIFICAÇÃO DOS USO OFF LABEL 
 

Nº da notificação analisada   Pág.1 

Classificação do Uso off label: 
1. Tipos de Uso off label 

� Dose 

� Posologia 

� Via de administração 

� Idade 

� Indicação terapêutica 

2. Recomendação de Uso off label 

� Existe justificativa embasada por evidência de alta qualidade;  

� O uso se faz dentro do contexto de uma pesquisa formal;  

� Caso excepcional, justificados por circunstâncias clínicas individuais 

    Consentimento escrito do paciente  

� Sim 

� Não 
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ANEXO A - INSTRUMENTO MANUSCRITO DE NOTIFICAÇÕES SOBRE 
ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, SANEANTES, 
COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 
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ANEXO B - INSTRUMENTO MANUSCRITO DE NOTIFICAÇÕES SOBRE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
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ANEXO C - INSTRUMENTO MANUSCRITO DE NOTIFICAÇÕES SOBRE 
INCIDENTES TRANSFUSIONAIS 
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ANEXO D - INSTRUMENTO MANUSCRITO DE NOTIFICAÇÕES SOBRE 
INCIDENTES E QUEIXAS TÉCNICAS RELACIONADOS AOS 
MEDICAMENTOS, QUEDAS E OUTROS  
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ANEXO E – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO F – E-MAIL DE APROVAÇÃO DO PESQUISADOR BELKNAP S. PARA TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DO 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES ELABORADO POR ELE. 
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ANEXO G – Algoritmo para classificação do grau de dano de incidentes relacionados a medicamentos 

Critério  Sim  Não  Desconhecido  

O incidente influenciou na qualidade de vida do paciente?  + 1  - 1  0  

A descontinuação imediata do medicamento foi necessária ou recomendável?  + 1  0  0  

A utilização de um medicamento diferente dos outros ou uma terapia foi necessária ou recomendável?  + 1  0  0  

O incidente provocou ou prolongou a hospitalização?  + 1  0  0  

O incidente causou mau funcionamento temporário de um órgão ou sistema?  + 1  0  0  

O incidente causou mau funcionamento permanente de um órgão ou sistema?  + 2  0  0  

O incidente causou afastamento temporário do trabalho?  + 1  0  0  

O incidente causou afastamento permanente do trabalho?  + 2  0  0  

O incidente foi:  

potencialmente perigoso?  + 1  0  0  

ameaçou a vida?  + 2  0  0  

fatal?  + 3  0  0  

Gravidade  Score  

1 a 4  Leve  

5 a 8  Moderado  

>8  Grave  

DORMANN, H.; MUTH-SELBACH, U.; KREBS, S.; CRIEGEE-RIECK, M.; TEGEDER, I.; SCHNEIDER, H.T.; HAHN, E.G.; LEVY, M.; BRUNE, K.; 
GEISSLINGER, G.. Incidence e cost of adverse drug reactions during hospitalization: computerised monitoring versus stimulated spontaneous reporting. 
Drug Safety. V. 22, n. 2. P. 161-168. 2000. 
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ANEXO H - Grupos anatômicos e terapêuticos de acordo com o primeiro 

nível da classificação ATC (WHO, 2009). 

 
 

Grupos Anatômicos e Terapêuticos 

A Aparelho digestivo e metabolismo 

B Sangue e órgãos hematopoiéticos 

C Aparelho cardiovascular 

D Medicamentos dermatológicos 

G Aparelho genito urinário e hormônios sexuais 

H Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais 

e insulinas 

J Antiinfecciosos gerais para uso sistêmico  

L Agentes antineoplásicos e imunomoduladores  

M Sistema músculo esquelético 

N Sistema nervoso 

P Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 

R Aparelho respiratório 

S Órgãos dos sentidos 

V Vários 
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ANEXO I – Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos 

 

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

Classes Terapêuticas  

− Agonistas adrenérgicos intravenosos 
− Anestésicos gerais, inalatórios e intravenosos 
− Antagonistas adrenérgicos intravenosos 
− Antiarrítmicos intravenosos 
− Antitrombóticos :    

    - Varfarina         
    - Heparinas não fracionadas e de baixo peso molecular 
     - Fator de coagulação Xa          
     - Trombolíticos          
     - Inibidores da glicoproteína llb/llla  

− Bloqueadores neuromusculares  
− Contrastes radiológicos intravenosos 
− Hipoglicemiantes de uso oral 
− Inotrópicos intravenosos  
− Medicamentos administrados por via epidural ou intratecal 
− Medicamentos na forma lipossomal 
− Analgésicos opioides intravenosos, transdérmicos, e de uso oral 
− Quimioterápicos de uso parenteral e oral 
− Sedativos moderados de uso oral em crianças  
− Sedativos moderados intravenosos 
− Solução cardioplégica 
− Soluções de diálise peritoneal e hemodiálise 
− Soluções de nutrição parenteral total   

Medicamentos Específicos  

− Água estéril injetável, para inalação e irrigação em embalagens de 100 ml 
ou  volume superior 

− Cloreto de potássio concentrado injetável 
− Cloreto de sódio hipertônico injetável (concentração maior que 0.9%) 
− Fosfato de potássio injetável 
− Glicose hipertônica (concentração maior ou igual a 20%) 
− Insulina subcutânea e intravenosa 
− Lidocaína intravenosa 
− Metotrexato de uso oral (uso não oncológico) 
− Nitroprussiato de sódio injetável 
− Oxitocina intravenosa 
− Prometazina intravenosa 
− Sulfato de magnésio injetável 
− Tintura de ópio 

Fonte: ISMP. Instituto para a Prática Segura no Uso de Medicamentos. Lista de 
Medicamentos Potencialmente Perigosos, ISMP Brasil; 2011. Disponível em: 
<http://www.ismp-brasil.org/>. Acesso em 16/abril/2011. 
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ANEXO J – Algoritmo para classificação da causalidade da reação adversa 
 

Questões Sim Não Desconhecido  

1. Existem notificações conclusivas sobre esta 
reação? 

+ 1 0 0  

2. A reação apareceu após a administração do 
fármaco? 

+ 2 - 1 0  

3. A reação melhorou quando o fármaco foi 
suspenso? 

+ 1 0 0  

4. A reação reapareceu quando da sua re-
administração? 

+ 2 -1 0  

5. Existem causas alternativas (até mesmo outro 
fármaco)? 

- 1 +2 0  

6. A reação reaparece com a introdução de um 
placebo? 

- 1 +1 0  

7. A concentração plasmática está em nível tóxico? + 1 0 0  

8. A reação aumentou com dose maior ou reduziu 
com dose menor? 

+ 1 0 0  

9. O paciente já experimentou semelhante reação 
anteriormente com medicamentos de mesmo 
fármaco? 

+ 1 0 0  

10. A reação foi confirmada por qualquer evidência 
objetiva? 

+ 1 0 0  

Somatório Causalidade 
9 ou + Definida 
5 a 8 Provável 
1 a 4 Possível 
0 ou - Duvidosa 

 
Fonte: NARANJO, C.A.; BUSTO, U.; SELIERS, E.M.; SANDOR, P.; RUIZ, I.; 
ROBERTS, E.A.; JANECEK, E.; DOMECQ, C.; GREENBLETT, D.J. A method for 
estimating the probability of adverse drug reactions. Clin. Pharmacol Ther., v.30, 
n.2, p.239-245, 1981.  

 


