
O Programa Nacional de Se-

gurança 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 contri-

buir para a qualificação do 

cuidado em saúde em todos 

os  estabelecimentos de saúde 

do território nacional. 

Introdução 

A Gerência de Segurança do Paciente, pertencente à Superintendência de 

Gestão do Cuidado, é responsável, dentre outras atribuições,  por anali-

sar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da 

prestação de serviço de saúde, bem como, notificar ao Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária esses eventos adversos.  

 

 

 

Esta edição trata das notificações de eventos adversos/incidentes e cir-

cunstâncias notificáveis realizadas pelas unidades de saúde do município 

de Campo Grande/MS no ano de 2018 e 2019. 

Informativo de notificações  
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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. 

National Patient Safety 

Foundation (NPSF) 

A Segurança do Paciente é 

um dos seis atributos da qua-

lidade do cuidado e tem ad-

quirido, em todo o   mundo, 

grande importância para os 

pacientes, famílias, gestores e 

profissionais de saúde com a 

finalidade de oferecer uma 

assistência  segura.     

Decreto nº 13.529 de 29 de maio de 2018 – Dispõe sobre a competência e aprova a 

estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e dá outras providências. 



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 o atendimento. 

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

medicamento, falhas durante a cirurgia, etc. Esses problemas podem 

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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Notificações 2018 

 2 notificações de Eventos Adverso/Incidentes; 

 48 notificações de Circunstâncias Notificáveis. 

UNIDADES NOTIFICADORAS DE 2018 
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 Relembrando alguns conceitos 

A Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), busca padronizar os conceitos associados a Segurança do Paciente. Para tanto, o quadro 

abaixo traz alguns termos para classificação dos incidentes.  

Fonte: RDC 36/2013; Portaria 529/2013. 

 

Além disso, os incidentes classificam-se conforme o grau de dano. 
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Em 2019, identificou-se 72 registros de notificações na plataforma 

do Google Forms e na Ficha de Notificação Manual, realizadas pelas 

unidades de saúde municipais de Campo Grande/MS, evidenciando 

um aumento de 45% de notificações, em comparação com o ano 

de 2018.    

Os registros de notificações demonstraram uma prevalência de e-

ventos adversos de 51,4% (37 notificações) e 48,6% (35 notifica-

ções) de circunstâncias notificáveis. 

 

 Notificações 2019 

UNIDADES NOTIFICADORAS DE 2019 

Em geral, as unidades de saúde que mais notificaram em 

2019, foram: 

1º lugar-  CRS Nova Bahia, com 10 notificações; 

2º lugar- UPA Vila Almeida, com 8 notificações, e  

3º lugar- CRS Coophavila, UPA Moreninha e USF 

Ana Maria do Couto, com 6 notificações cada.   
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N=72 



NOTIFICAÇÕES POR CATEGORIA - 2019 

A unidade de saúde que mais se destaca, em relação 

ao maior número de notificações relacionada a   

eventos adversos/incidentes, é a UPA Moreninha, 

com registro de 5 notificações.  

Já em relação as notificações de circunstâncias noti-

ficáveis, o CRS Nova Bahia e USF Ana Maria do 

Couto, são as unidades que mais notificaram no a-

no de 2019, com 6 notificações cada. 
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N=37 

N=35  



Caracterização dos Eventos Adversos/Incidentes 2019 

 Infraestrutura inadequada; 

 Erro na administração de medicação e imunobiológico; 

 Erro na identificação do paciente;  

 Queda de paciente; 

 Tentativa de suicídio de paciente; 

 Falha no encaminhamento de paciente  

 Flebite; 

 Defeito de material; 

 Agressão de paciente por outro paciente psiquiátrico; 

 Tentativa de fuga de paciente; 

 Falha na contenção; 

 Perda de amostras de exames laboratoriais;  

 Evasão de paciente; 

 Falha na realização de procedimentos; 

 Desenvolvimento de tromboembolismo venoso por paciente. 

Princ ipa is Eventos adversos/inc identes regis trados   

Class if i cação dos Eventos adversos/incidentes conforme o grau 

de dano   
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N=37  

24% Nenhum 

38% Leve 

22% Moderado 

8% Grave 

0% Óbito 

8% Never events 



Not if icações de eventos adversos/incidentes do ano 

2019, de acordo com os protocolos de segurança do paciente  

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO CUIDADO 
GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

N=37  

Percebe-se que mais da metade das 

notificações por evento adverso/

incidentes realizadas no ano de 2019, 

com cerca de 56,7%, ocorreram devi-

do a necessidade de implantação dos 

protocolos de segurança do paciente 

na rede de saúde do município de 

Campo Grande/MS, principalmente, 

no que diz respeito aos protocolos de 

prevenção de quedas e identificação 

do paciente.  

O Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP)  - SESAU, instituiu os protoco-

los de Higienização das mãos e Identi-

ficação do Paciente. Os protocolos de 

prevenção de queda, prevenção de le-

são por pressão, cirurgia segura e me-

dicação segura, encontram-se em fase 

de construção  coletiva. 

Núcleo de Segurança do Paciente 

Protocolo de 

Higienização 

das Mãos 

Protocolo de 

Identificação 

do Paciente 

Resolução SESAU nº. 511, de 14 de fevereiro de 2020 

-Prevenir e controlar as 

infecções relacionadas à 

assistência à saúde. 

-Reduzir a ocorrência de 

incidentes, assegurando que 

o cuidado seja prestado à 

pessoa para qual se destina. 

16,2%  

8,1%  

10,8%  

0%  

0%  

21,6%  

Objetivos: 
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Número de not if icações de eventos adversos/ inc identes  por 

s i tuação da not if i cação  

O acompanhamento da situação das notificações é 

importante para verificar a tramitação das mes-

mas, no âmbito da investigação, análise e conclu-

são.  

Desse modo, o NSP tem por objetivo instituir a-

ções para a promoção da segurança do paciente e 

a melhoria da qualidade nos serviços de saúde.  

A Resolução SESAU n. 502, de 11 de dezembro de 

2019 dispõe sobre o regimento interno do NSP - 

SESAU. Consulte-a! 

43% das notificações encontram-se 

em andamento pois o plano de me-

lhoria das mesmas consiste na con-

clusão  e implantação dos protoco-

los de   prevenção de quedas de 

pacientes e protocolo de contenção 

mecânica. 

Situação das notificações por evento adverso/

incidente do ano de 2019 



Caracterização das Circunstâncias Notificáveis de 2019 

 Falha no funcionamento de equipamento  

 Infraestrutura danificada 

 Falta de medicamento; 

 Falha na Instalação de equipamento 

 Insuficiência de Recursos Humanos; 

 Insegurança no local de trabalho;  

 Falta de material/equipamento; 

 Capacidade instalada insuficiente; 

 Ausência de desinsetização periódica; 

 Falha no atendimento prioritário; 

 Perda de imunobiológico; 

 Falta de leito de isolamento; 

 Evasão de pacientes; 

 Assédio moral; 

 Queda de servidor; 

 Falha no planejamento de reforma de Unidade; 

 Agressão de servidor por paciente; 

 Falha no processo de trabalho.  

Princ ipa is Circunstânc ias Noti f i cáveis regis tradas  
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Número de not if icações de c ircunstânc ias not if icáve is por 

s i tuação da not if i cação  

Situação das notificações por circunstância  

notificável do ano de 2019 

14% das circunstâncias notificáveis en-

contram-se em fase de andamento pois 

estão relacionadas a necessidade de ma-

nutenção de equipamentos, infraestru-

tura e recursos humanos, excedendo a 

governabilidade das Unidades de Saúde.  

Contudo, o NSP encaminha essas de-

mandas aos setores responsáveis e a-

companha o seu andamento até a reso-

lução do caso. 
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GESTÃO DE RISCOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

“Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condu-

tas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e 

controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saú-

de humana, a integralidade profissional, o meio ambiente e a ima-

gem institucional” (RDC nº 36 de 2013). 

Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 

Gestão de Riscos - Princípios e Diretrizes 

Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2009 

 Relacionamentos entre os princípios da gestão de riscos, es-

trutura e processo  

Entre os princípios básicos, sobressaem-se a necessida-

de de um diagnóstico situacional, com envolvimento 

de todos os interessados, a sequência de processos a 

ser aplicada na gestão de riscos e a necessidade de uma 

autoavaliação permanente para testar a efetividade das 

medidas adotadas.  
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Estratégias de enfrentamento dos riscos 

Fonte: Adaptado ANVISA, 2017 

Gerenciamento de riscos em serviços de saúde 

7 passos  para a segurança do paciente 

NSPA do Reino Unido 

 

1. Promover uma cultura de segurança. 

2. Liderar e apoiar a equipe assistencial. 

3. Integrar as atividades de gestão de riscos. 

4. Promover a notificação dos incidentes de segurança. 

5. Estimular a participação do paciente no processo assistencial. 

6. Aprender e compartilhar o aprendizado sobre segurança. 

7. Implementar práticas de segurança.  

Método de conhecer as circuns-

tâncias (perigos) que podem le-

var a um futuro dano e minimi-

zar sua probabilidade de ocor-

rência (freqüência) e consequên-

cia (gravidade). 

Avaliação 

Análise 

Gerenciamento dos 

riscos potenciais  
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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 

 Link Google forms  

Ficha de Notificação Manual  (frente) 



Link Google forms 
 

https://docs.google.com/forms/d/1PPJJlen1Jq-urVSQT5ds4GuTnDMNz5NrKtL9-mgb3HM/
viewform?edit_requested=true  
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Ficha de Notificação Manual  (verso) 

https://docs.google.com/forms/d/1PPJJlen1Jq-urVSQT5ds4GuTnDMNz5NrKtL9-mgb3HM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1PPJJlen1Jq-urVSQT5ds4GuTnDMNz5NrKtL9-mgb3HM/viewform?edit_requested=true
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Um ambiente mais seguro depende das nossas ações! 

Quando presenciar a ocorrência de um incidente, evento adverso, queixa técnica de 

materiais e equipamentos ou a quase falha, faça a notificação! 

Em caso de dúvidas e sugestões entre em contato conosco: 

 

Telefone: 2020-1643 

Email: segurancadopaciente.sesau@gmail.com 

Elaboração:  Gerência de Segurança do Paciente 

  Enfª. Renata Guerreiro  

  Enfª.  Simony Portela 

  Nathália Coene (Acadêmica de Enfermagem UFMS) 

“O mundo é perigoso não por causa daqueles que fazem o mal, mas por 

causa daqueles que vêem e deixam o mal ser feito” (Albert Einstein)  


