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Segurança do Paciente

Não é um problema novo, mas só recentemente tomamos consciência a magnitude do problema

Segurança do paciente talvez seja a base das instituições de saúde, mas no mundo real compete com 
todas as outras dimensões da qualidade

Segurança do Paciente algo que depende de muitas mãos (many hands) e as consequências disso

Prevenir em Segurança do Paciente é muito mais barato “mesmo” que remediar. O problema é saber 
escolher a solução que agrega valor (reduz riscos e danos e reduz custos). 

Melhor procurar e antecipar-se ao risco do que tentar suprimir o erro. Erramos muito mais que 
imaginamos!



Práticas inseguras e erros de medicação = uma das maiores causas mundiais de 
danos evitáveis em pacientes;

Prejuízos de 42 bilhões de dólares americanos por ano;

Pacientes em países em desenvolvimento: sofrem o dobro de eventos adversos 
relacionados a medicamentos;

Na assistência hospitalar representam 30% dos eventos adversos

OMS: Gravidade dos Erros de Medicação I

Mário Borges
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PORCENTAGEM DE OCORRÊNCIA DE ERROS DE 
MEDICAÇÃO POR ESTÁGIO



OS PRINCIPAIS ERROS DE MEDICAÇÃO ESTÃO RELACIONADOS À: 

Prescrição Médica 
Omissão de cuidados de enfermagem 
Tempo de administração das drogas 
Uso não autorizado de medicamentos 

Dose errada 
Apresentação farmacêutica inadequada 
Técnica de administração inadequada 

Medicamento deteriorado 
Monitoramento 

Adesão 

Fonte: CASSIANE; GIMENES et al., 2013; ROCHA; LIMA et al., 2015. 



Fonte: Boletim ISMP Brasil DESAFIO GLOBAL DE SEGURANÇA
DO PACIENTE MEDICAÇÃO SEM DANOS ISSN: 2317-2312 |
VOLUME 7 | NÚMERO 1 | FEVEREIRO 2018



Fatores contribuintes para os erros de medicação peri-
operatórios. Em negrito estão os erros mais frequentes em 

cada categoria 



Fonte: Boletim ISMP Brasil DESAFIO GLOBAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE MEDICAÇÃO SEM DANOS 
ISSN: 2317-2312 | VOLUME 7 | NÚMERO 1 | FEVEREIRO 2018



Comunicação e Trabalho em Equipe

Assimetria de poder; 
Formações muito diferenciadas; 

Fragmentação entre os setores; entre os plantões, entre as 
profissões; entre as especialidades médicas





Os Profissionais da Linha de Frente Criam a Segurança 

• É possível se antecipar aos riscos? 
• É possível desenvolver maior atenção e consciência dos 

riscos e perigos?

• Qual o papel da experiência, da sabedoria, da flexibilidade 
e da capacidade de adaptação? 

• Qual o potencial do trabalho em equipe?

Gerenciamento
da Previsão de 

Riscos



Como entender a ocorrência de erros e aprender com a ocorrência de eventos 
adversos?

briefings e debriefings (aprendizagem contínua com o que dá certo e o que dá errado)

Aprender através da mensuração e da melhoria

Transparência e abertura de informações



Model for reducing patient harm from individual and 
system errors in healthcare



EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE

Fonte: Peixoto, L.S. et al,  Educação permanente, continuada e em serviço: desvendando seus 
conceitos. Enfermeria Global. Número 29. Janeiro 2013. 



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Entende-se que Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma 
estratégia sistemática e global, que pode abranger em seu 

processo, diversas ações específicas de capacitação, as quais são 
dirigidas a grupos específicos de trabalhadores, desde que 

estejam articuladas à estratégia geral de mudança institucional 
(BRASIL, 2009).



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

“Educação permanente permitindo uma reflexão acerca das 
práticas assistenciais e gerenciamento de riscos, além de tornar os 

profissionais sujeitos ativos na busca de soluções para as 
problemáticas existentes.” (Duarte et al, 2015) 

Educação Permanente como uma possibilidade de reflexão 
coletiva sobre os comportamentos e atitudes como uma 
estratégia para substituir a culpa e a punição pela 

aprendizagem com as falhas ativas e as condições latentes 
(Rebraensp, 2013)



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE



EDUCAÇÃO PERMANENTE E ABORDAGEM SISTÊMICA DOS 
ERROS DE MEDICAÇÃO

A abordagem sistêmica pressupõe:

- Olhar para o desenho dos processos

- Pensar na trajetória do paciente 

- Participação multiprofissional nos cuidados 
ao paciente

- Amplitude de fatores contribuintes

A Educação Permanente pressupõe:

- Olhar para a funcionalidade dos processos

- Reflexão sobre comportamentos e atitudes

- Olhar para o trabalho como realizado X 
trabalho como imaginado

- Participação dos profissionais como sujeitos 
ativos com liberdade para pensar barreiras e 
dificuldades no trabalho



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Tecnologias que podem ser utilizadas na Educação Permanente:

Rodas de Conversa
Rounds Multiprofissionais

Debriefing

A educação permanente em saúde incentiva a 
diversificação de estratégias para compartilhar 

conhecimentos e experiências do mundo do trabalho.



Treinamento em serviço e educação continuada são as formas de educação em serviço mais citadas pelos 
profissionais entrevistados.

As rodas de conversa já são frutos dessas transformações que vêm ocorrendo na instituição, com a 
introdução da EPS como metodologia de ensino para os profissionais de saúde.

A Roda de Conversa pode ser um dos primeiros passos para o desenvolvimento de uma cultura de 
segurança do paciente, pois como uma forma de estimular os profissionais a falar sobre os erros 
decorrentes de sua atuação profissional.

Como dispositivos de construção dialógica, as rodas produzem conhecimentos coletivos e contextualizados, 
ao privilegiarem a fala crítica e a escuta sensível, de forma lúdica, não usando nem a escrita, nem a leitura 
da palavra, mas sim a leitur-ação das imagens e dos modos de vida cotidianos. Elas favoreceram o 
entrosamento e a confiança entre os participantes, superando a dicotomia: sujeito X objeto. Como aponta 
Freire , “exercitaremos tanto mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar quanto mais 
sujeitos e não puros objetos do processo nos façamos” 



ABERTURA CENÁRIO TAREFAS FECHAMENTO

Funções do Debriefing
PRESENÇA Recapitulação dos 

fatos e preparação 
dos dados 

presentes para o 
OUTPUT

Manutenção do 
espírito de equipe

Reciclagem dos 
fatos ocorridos 
para a própria 
equipe (lições 
aprendidas)

Recepção “chamada” Recapitulação 
das condições 

iniciais

Atividades a serem 
passadas

DÚVIDAS

Necessidades da 
equipe (pessoais)

Tarefas 
executadas

Condições 
pendentes

Distribuição das 
comunicações

Feedback do dia 

Apresentação e 
Recapitulação dos 

problemas

Sugestões

Itens aprendidos
Fatos novos que 

“surgiram”

Despedida

Roteiro do Debriefing (Guarischi e Vieira, 2013)

Comentar os pontos positivos antes dos pontos negativos sempre!



Estudo comparativo entre unidades de perfil assistencial e epidemiológico semelhantes, 
com/sem a intervenção: rounds multidisciplinares estruturados 

PRINCIPAL EVENTO ADVERSO: OS 
ASSOCIADOS A MEDICAÇÕES





Resumo dos resultados obtidos

 Taxas de ocorrência de erros caíram

 Impacto positivo nas praticas, incluindo uso de checklists, briefings no Centro Cirúrgico e 
adesão aos protocolos

 Melhora de desfechos clínicos

 Melhores resultados vieram das equipes dos Centros Cirúrgicos:

 Maior eficiência
 Melhora dos desfechos no pós-operatório
 Melhora da mortalidade e da morbidade

Fonte: Institute of Medicine 2015 – Brashers, Phillips, Malpass e Owen



ESTRATÉGIAS QUE PODEM SER ADOTADAS NA EDUCAÇÃO 
INTERPROFISSIONAL
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