
O Programa Nacional de 

Segurança do Paciente 

(PNSP) foi instituído pelo 

Ministério da Saúde (MS) 

mediante a publicação da 

Portaria n° 529, de 1º de 

abril de 2013, que tem o 

objetivo de contribuir para 

a qualificação do cuidado 

em saúde em todos os  

estabelecimentos de saúde 

do território nacional 

Qual o meu papel no processo da qualidade?  

Considerando a Portaria n° 529, de 1º de abril de 2013, Art 4º, 

das definições: 

I - Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco 

de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde; 

II - dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou 

qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, 

morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social 

ou psicológico; 

III - incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 

resultou, em dano desnecessário ao paciente; 

IV - Evento adverso: incidente que resulta em dano ao paciente; 
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Todos nós temos um 

papel na segurança e 

qualidade no serviço 

prestado ao  paciente 

e todos nós nos bene-

ficiaremos do sucesso 

alcançado por esta 

A Segurança do Paciente é 

um dos seis atributos da 

qualidade do cuidado e tem 

adquirido, em todo o   

mundo, grande importância 

para os pacientes, famílias, 

gestores e profissionais de 

saúde com a finalidade de 

oferecer uma assistência  

segura.     



Com o PNSP o Ministério da Saúde busca a participação ativa de  

profissionais de saúde, pacientes, familiares e acompanhantes na    

captação de informações sobre qualquer procedimento realizado 

que tenha provocado dano à saúde do usuário durante a                   

internação/atendimento. 

Por exemplo, queda de paciente da cama, aplicação errada de       

medicamento, falhas durante a cirurgia, etc. Esses problemas po-

dem causar danos à saúde do paciente e devem ser comunicados à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 

Programa Nacional de Qualidade do Paciente 
(PNSP) 

Metas Definidas para o PNSP 

 

15% dos gastos em 

saúde são usados 

para cobrir todos os 

aspectos dos 

eventos adversos   
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RDC 36 de 25 de Julho de 2013 

A Resolução RDC 36 de 25 de Julho de 2013, institui ações para segurança do paciente em    

serviços de saúde. Em seu Art. 8º  O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 

(PSP), elaborado pelo NSP, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as 

atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para: 
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I - identificação, análise, avaliação,        

monitoramento e comunicação dos riscos 

no  serviço de saúde, de forma sistemática; 

II - integrar os diferentes processos de 

gestão de risco desenvolvidos nos serviços 

de saúde; 

III - implementação de protocolos          

estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

IV - identificação do paciente; 

V - higiene das mãos; 

VI - segurança cirúrgica; 

VII - segurança na prescrição, uso e       

administração de medicamentos; 

VIII - segurança na prescrição, uso e     

dministração de sangue e                       

hemocomponentes; 

X - manter registro adequado do uso de 

órteses e próteses quando este               

procedimento for realizado; 

XI - prevenção de quedas dos pacientes; 

XII - prevenção de úlceras por pressão; 

XIII - prevenção e controle de eventos     

adversos em serviços de saúde, incluindo as 

infecções relacionadas à assistência à      

saúde; 

XIV- segurança nas terapias nutricionais  

enteral e parenteral; 

XV - comunicação efetiva entre              

profissionais do serviço de saúde e entre 

serviços de saúde; 

XVI - estimular a participação do paciente e 

dos familiares na assistência prestada. 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente 



Os protocolos Básicos de Segurança do Paciente tem por características: 

  Protocolos Sistêmicos; 

  Protocolos Gerenciados; 

  Promovem a Melhoria da Comunicação; 

  Constituem instrumentos para construir uma prática assistencial segura; 

  Oportunizam a vivência do trabalho em equipes; 

 Gerenciamento de Riscos 
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O NOTIVISA tem por objetivo o registro e 

processamento de dados sobre Eventos   

Adversos e queixas técnicas em todo o       

território nacional, fornecendo               

informações para identificação, avaliação, 

análise e, entre outros, a comunicação do 

risco sanitário contribuindo, desta forma, 

para a tomada de decisões em nível     

municipal, estadual, distrital e federal.  

O sistema NOTIVISA não deve ser confundido 

somente com um sistema de informação, pois 

este envolve o processamento de dados e a 

análise quali-quantitativa e o envolvimento de 

interessados, que são os responsáveis pela 

sua interpretação, aliado aos demais          

mecanismos de comunicação  

O dado é importante para produzir informação e conhecimento, 

gerando uma ação. O dado não se encerra em si e  ferramentas e 

ações adicionais serão sempre úteis, pois a notificação é apenas 

o início do processo de vigilância e monitoramento dos eventos 

adversos por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.  
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Como é estruturado o NOTIVISA 2.0?  

O módulo de notificação pelo Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP) do sistema NOTIVISA 2.0 (ASSISTÊNCIA À SAÚDE) está  di-

vidido de 1 a 10, seguindo a Classificação Internacional para    Se-

gurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde. Em cada 

uma das etapas estão dispostas variáveis objetivas e        estrutu-

radas.  

1) Tipo de incidente*  

2) Consequências para o paciente*  

3) Características do paciente*  

4) Características do incidente/evento adverso*  

5) Fatores contribuintes**  

6) Consequências organizacionais**  

7) Detecção**  

8) Fatores atenuantes do dano**  

9) Ações de melhoria** e  

10) Ações para reduzir o risco**.  

*preenchimento obrigatório para todas as notificações.  

**As 10 etapas da notificação são passos obrigatórios para eventos envolvendo óbitos. Para 

os demais, apenas as quatro primeiras são de preenchimento obrigatório.  
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Classificação do Grau do Dano 

Alguns conceitos da Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização 

 Mundial da Saúde - OMS 
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Eventos que nunca deveriam acontecer: Never Events 

 O monitoramento bem como a investigação de óbitos e dos 

Never Events (eventos que nunca deveriam ocorrer em serviços de  

saúde) devem ser priorizados pelos serviços de saúde e VISA e a    

detecção destes eventos devem demandar medidas urgentes para    

impedir suas recorrências  
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Notificação na SESAU 

A notificação do Incidente/Evento Adverso/Circunstância  

Notificável na SESAU poderá ser feita das seguintes formas: 

 Ficha manual ou pelo link. 

Ficha de Notificação Manual  (frente) 
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Ficha de Notificação Manual  (verso) 

Link Google forms 
https://docs.google.com/forms/d/1PPJJlen1Jq-urVSQT5ds4GuTnDMNz5NrKtL9-mgb3HM/edit 

 OBs.: Os campos presentes na ficha manual são os mesmos 

do link do Google forms, portanto o profissional de saúde deverá 

optar por somente uma forma de notificação. 
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Metodologias utilizadas para análise da causa raiz 

 OBs.: É importante o breve relato do Incidente/Evento adverso/

Circunstância notificável para viabilizar sua análise e investigação da causa raiz.  

A análise de causa raiz deve ser uma das ferramentas 

de qualidade utilizadas para analisar a ocorrência dos      

i n c id en t e s  d ep o i s  d e  s u a  o c o r r ên c i a 

(retrospectivamente), a fim de propiciar a identificação 

dos fatores que      contribuíram com os incidentes e 

implementar estratégias para preveni-los  

Ciclo de investigação em segurança do paciente 

A análise de incidentes tem por principal objetivo melhorar a segurança do cuidado 

de saúde, suas perspectivas, e também inclui uma fundamental reflexão sobre o   

sistema de saúde como um todo.  

Todas as ferramentas de análise e avaliação de riscos devem permear pela Cultura 

Justa, Cultura de Segurança do Paciente e, principalmente, utilizar-se da             

confidencialidade como questão chave neste processo.  
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Diagrama de Causa-Efeito ou Ishikawa ou Espinha-de-Peixe.  

 Análise da Causa Raiz consiste na avaliação retrospectiva das causas dos     

incidentes sem dano, dos eventos adversos e dos quase erros ou near miss. 

Trata-se de um processo sistemático de reconstrução da sequência lógica dos      

fatores que favoreceram a ocorrência do incidente. Durante o processo,               

pergunta-se “por que” até que as causas básicas sejam elucidadas. 

A análise de causa raiz focaliza os sistemas mal elaborados e não apenas as  

falhas do sujeito (humanas), dando importância à abordagem do sistema e 

não do sujeito.  

ANÁLISE DA CAUSA RAIZ 
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... 
 

 

 

Estudo de caso: Nas alas de internação, no dia 21/01/2012, às 18h e 45     

minutos, paciente com diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica, 76 anos, 

estava sentado na cadeira, jantando, quando levantou para ir ao banheiro, 

desequilibrou-se e caiu sentado no chão. O acompanhante havia saído do 

Para a identificação das causas raízes, utiliza-se a pergunta por que este incidente 

ocorreu, e a equipe vai apresentando as diversas causas para um determinado     

incidente. 

 

Após a identificação das causas raízes, as ações corretivas para evitar a ocorrência 
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Plano de Ação/Melhorias 

O plano de ação deve justificar, descrever e registrar a seleção da       

estratégia ou estratégias de tratamento a serem   adotadas pela Unidade 

de Saúde. 

Os Fatores Contribuintes foram identificados, a análise do incidente está completa. O próximo 

passo é elaborar o Plano de Ação. 

FATOR  
CONTRIBUINTE 

 

AÇÃO 
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 Os responsáveis por cada ação devem contar com o apoio da gerência para implementação das 

mudanças necessárias.  

  

 

“Todos nós temos um papel na segurança e     

qualidade no serviço prestado ao paciente e todos 

nós nos beneficiaremos do sucesso alcançado por 

esta busca” 

 

 

    Mãos à obra!! 

www.youtube.com/watch?v=2MLmqQaLAFk&list=PLoz9ovhgRub2-cNB4lqaPXp8OZwNkJdtA 

Link PDCA 
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 Notificar uma ocorrência nem sempre é fácil, pois muitas vezes significa assumir um 

erro. Mas é importante incentivar esse comportamento. Lembre-se de que essa atitude  

pode evitar novos erros. 

Em caso de dúvidas e sugestões entre em contato 
conosco: 

Telefone: 3301-4363 
Email: segurancadopaciente.sesau@gmail.com 

Elaboração: Enfª. Renata Guerreiro  

         Enfª.  Simony Portela 

 Gerência de Segurança do Paciente 

Revisão: Alexandrea de Cássia de Souza Rosa 

    Allana Gabrielle Ferreira da Silva 

 Superintendência de Gestão do Cuidado 


