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 Siglas e Definições 

 

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

OMS: Organização Mundial de Saúde 

EA: Evento Adverso (incidente que resulta em dano à saúde) 

QT: Queixas Técnicas 

BPF: Boas Práticas de Fabricação 

RDC: Resolução 

CNT: Centro Nacional de Tecnovigilância 

ISO: International Organization for Standartization  

Notivisa: Sistema Nacional de Notificação para a Vigilância Sanitária 

PSP: Plano de Segurança do Paciente 

NSP: Núcleo de Segurança do Paciente 

SNVS: Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

PS: Procedimento Sistêmico 

Gestão de Risco: aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, 

condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle 

de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a 

integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 



 

Plano de Segurança do 

Paciente 

Padrão nº: PSP - 0001 

Estabelecido em: 19/02/2016 

Nº Revisão: 1 Página 2 de 36 

Atividade: PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Responsável: EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
 
 

Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em 

dano desnecessário à saúde. 

Near miss: incidente que não atingiu o paciente. 

Segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado à atenção à saúde. 

 

Abrangência 

 

Todos os Setores da Operadora Unimed de Jaboticabal. 

 

Diretrizes 

 

A RDC n.º 36 de 25/07/13 institui ações para a segurança do paciente 

em serviços de saúde e dá outras providências. Estabelece a necessidade de 

constituir o Núcleo de Segurança do Paciente e a elaboração do Plano de 

Segurança do Paciente.   

O NSP da Operadora Unimed de Jaboticabal é responsável por elaborar 

o Plano de Segurança do Paciente, desenvolvê-lo e, anualmente ou sempre que 

houver necessidade de mudança, revisá-lo. O PSP é um documento que aponta 

situações de riscos e contem as estratégias e ações de gestão de risco visando à 

prevenção e mitigação de incidentes em todas as fases de assistência ao 

paciente desenvolvidas pelo serviço de saúde. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualidade em saúde é a 
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excelência profissional, uso eficiente dos recursos, mínimos de riscos para o 

paciente, alto grau de satisfação do paciente, com impacto final na saúde. 

Serviços de saúde, como quaisquer outro serviços, são produzidos e 

consumidos simultaneamente, portanto, há interação entre o prestador de serviço 

e o cliente, que está presente enquanto o serviço é executado. Por este motivo, a 

equipe encarregada de prestar o serviço é parte do produto final, parte essa 

fundamental para que este tenha qualidade. 

Além de investir em bons processos de treinamento de pessoal e na 

padronização de execução dos serviços em toda a organização, as unidades de 

saúde que desejam implantar ou implementar um programa de segurança dos 

pacientes devem envolver suas equipes neste que apesar de ter tido um desafio, 

é o caminho para melhorar resultados desta empresas, aumentando sua 

eficiência. 

Envolver as equipes no programa de segurança do paciente adotado 

pelo hospital significa promover a cultura da organização e fomentar o 

comprometimento de seus profissionais para com a política adotada. 

Na saúde, a obtenção da cultura organizacional torna-se desafiadora, 

porque se trata de um serviço complexo prestado por diferentes profissionais de 

saúde que tem formações e maneiras diferentes de executar serviços 

divergentes, formando grupos com suas próprias culturas, o que dificulta o 

trabalho em equipe com foco no paciente. 
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1. Identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos 

riscos no serviço de saúde, de forma sistemática.   

Os Prontos Atendimento e a Unimed 24 horas de Jaboticabal integrou 

ao Sistema de Gestão da Qualidade o gerenciamento de risco com base na 

norma ISO 31000:2009, objetivando sistematizar a implementação de ações que 

permitam a identificação, avaliação, tratamento, comunicação e monitorização 

dos riscos. 

O conhecimento das etapas desse processo irá auxiliar na execução das 

ações previstas no Capítulo II, Seção II na RDC nº 36/2013.  

Todas as etapas do processo de gestão de risco, conforme figura 1, 

estão descritas no procedimento – PS 006 – Gerenciamento de Risco da 

Qualidade e são acompanhadas nas Matrizes de Risco setoriais.  
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Figura 1. Processo de Gestão de Risco 

 

2. Integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos 

serviços de saúde  

Foram adotadas práticas de gestão de risco em diferentes níveis e 

dentro dos contextos específicos da organização, permitindo que as informações 

sobre riscos provenientes desse processo sejam adequadamente reportadas e 

utilizadas como base para tomada de decisões e a responsabilização em todos 

os níveis organizacionais, conforme PS 006 – Gerenciamento de Risco da 

Qualidade.  

Etapa 01: Estabelecimento do Contexto: 

Etapa 02: Identificação do Risco 
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Etapa 03: Análise do Risco 

Etapa 04: Avaliação do Risco 

Etapa 05: Tratamento de Risco 

Etapa 06: Comunicação do Risco 

 

3. Implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde 

Os protocolos de Segurança do Paciente são instrumentos baseados 

em evidências científicas, valiosos para a padronização de processos de trabalho 

e importantes para a qualidade da assistência. Para subsidiar os profissionais do 

NSP, foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde  vários protocolos  de 

acordo com os seguintes temas: higienização das mãos,  prevenção de queda, 

identificação do paciente e prescrição, uso e administração de medicamentos; 

que serão implementados de acordo com o contexto e realidade de cada Pronto 

atendimento e Unimed 24 horas desta Operadora. 

 

3.1. Identificação do paciente 

Este protocolo tem a finalidade de garantir a correta identificação do 

paciente, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes em todas as áreas de 

cuidado ao paciente na Operadora Unimed de Jaboticabal. A organização por 

meio da aplicação do PS 002 – Acolhimento com Classificação de Risco  deve 

assegurar que a assistência seja prestada à pessoa para a qual se destina com 

objetivo de evidenciar os métodos a serem utilizados na identificação segura do 
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paciente através de pulseiras de identificação nos Prontos atendimento e na 

Unimed 24 horas,  as áreas envolvidas são a recepção, a equipe de Enfermagem 

e o médico assistencial.  

As definições sobre a  identificação segura do paciente é realizada com 

a finalidade de garantir a Segurança do Paciente, no que se refere aos 

procedimentos e tratamentos a que serão submetidos dentro da Instituição. 

As medidas sugeridas para a realização deste protocolo será a 

enfatização da responsabilidade dos profissionais de saúde na identificação 

correta de paciente antes da realização de exames,  administração de 

medicamentos,  realização dos cuidados, padronizar a identificação do paciente 

com pulseiras com uso de cores para identificar o risco, realizar a identificação 

dos frascos de amostras de exames na presença do paciente, dentre outras 

situações. 

Monitoramento: Número de eventos adversos devido a falhas na identificação do 

paciente; Proporção de pacientes com pulseira padronizada entre os pacientes 

internados.  

 

3.2. Higiene das mãos 

Com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) e visando a segurança do paciente e dos profissionais 

de saúde, o POP 001 – Higienização Simples das Mãos e o POP 002 – 

Higienização das Mãos com Álcool Gel foi implantado em todas as áreas que 
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prestam cuidado à saúde, seja qual for a complexidade, no local onde três 

elementos estão presentes (pacientes, profissional de saúde, e assistência ou 

tratamento envolvendo o contato com o paciente ou suas imediações – ambiente 

do paciente), este local é chamado ponto de assistência.  

Higienizar as mãos é remover flora transitória da pele, a sujidade, suor, 

oleosidade, pêlos e celulas descamativas da pele, com a finalidade de promover  

uma assistência com segurança aos clientes, evitando a disseminação de micro-

organismo e possíveis infecções. 

As áreas envolvidas são a recepção, a equipe de Enfermagem, o 

médico assistencial e até mesmo os pacientes e acompanhantes que estão na 

área assistencial da Unimed. 

Deve-se promover à higienização das mãos: 

1 Antes e após o contato com o paciente. 

2 Antes e após a realização de procedimentos assépticos. 

3 Após contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao paciente. 

Monitoramento: Consumo de preparação alcoólica   para as mãos; Percentual de 

adesão a higienização das mãos. 

 

3.3. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos  

A segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos tem 

como finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em todos 
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estabelecimentos de saúde que prestam cuidados à saúde, em todos os níveis de 

complexidade. 

Recentemente tem-se realizado a aplicabilidade dos nove certos, sendo 

eles: 

 Paciente certo. 

 Medicamento certo. 

 Via certa. 

 Hora certa. 

 Dose certa. 

 Registro da administração correta. 

 Orientação sobre a razão da indicação do medicamento (o profissional e o 

paciente). 

 Forma farmacêutica. 

 Resposta certa do medicamento. 

Os nove certos não garantem que os erros de administração não 

ocorrerão, mas segui-los pode prevenir significativa parte desses eventos, 

melhorando a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente 

durante o processo de administração de medicamentos. 

Para adquirir práticas seguras para a administração de medicamentos é 
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necessário: 

 Certificar-se que as informações sobre o processo de medicação estejam 

documentados corretamente. 

 Administrar medicamentos por ordem verbal somente em caso de 

emergência, utilizando método de dupla checagem para administração com 

registro por escrito da ordem verbal. 

No caso da prescrição verbal, a mesma só é permitida nos seguintes casos: 

 Devem ser restritas às situações de urgência/emergência, devendo ser 

imediatamente escritas no formulário da prescrição após a administração do 

medicamento. A prescrição verbal deve ser validada pelo prescritor assim 

que possível.  

 Quando a ordem verbal for absolutamente necessária, o prescritor deve 

falar o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma 

clara. Quem recebeu a ordem verbal deve repetir de volta o que foi dito e 

ser confirmado pelo prescritor antes de administrar o medicamento. 

As estratégias para implantação da prescrição verbal é permitida 

somente em casos de urgência. Para isso é necessário instituir: 

 Educação permanente e treinamento em uso seguro de medicamentos. 

 Política de incentivo à melhoria da segurança do uso de medicamentos 

centrado no trabalho em equipe, notificação e ambiente não punitivo. 

Indicação, cálculos de doses e quantidades dos medicamentos: 



 

Plano de Segurança do 

Paciente 

Padrão nº: PSP - 0001 

Estabelecido em: 19/02/2016 

Nº Revisão: 1 Página 11 de 36 

Atividade: PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Responsável: EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
 
 

 Alergias: deve-se registrar com destaque na prescrição as alergias 

relatadas pelo paciente, familiares e/ou cuidadores. O registro do relato de 

alergia na prescrição subsidia adequada análise farmacêutica das 

prescrições e os cuidados de enfermagem, reduzindo, assim, a chance da 

dispensação e administração de medicamento ao qual o paciente é 

alérgico. 

 Informações importantes: o prescritor deverá registrar na prescrição 

qualquer informação que considere relevante para que a assistência ao 

paciente seja segura e efetiva, considerando-se os múltiplos atores no 

processo assistencial e a necessidade de informação completa, clara e 

precisa. 

 Padronização de medicamentos: o estabelecimento de saúde deve ter uma 

lista de medicamentos selecionados/padronizados considerando-se critérios 

de efetividade, segurança e custo. A padronização deve ser homologada, 

publicada e divulgada a todos os profissionais do estabelecimento de 

saúde. Recomenda-se que o estabelecimento de saúde elabore uma 

relação de medicamentos por especialidade, em consonância com a 

padronização da instituição, de forma a permitir mais familiaridade do 

prescritor com indicação, contraindicação, doses, reações adversas, entre 

outros aspectos relacionados aos medicamentos. A prescrição de 

medicamentos que já estão selecionados e padronizados no 

estabelecimento de saúde aumenta a segurança do uso, em virtude da 

maior familiaridade dos prescritores, farmacêuticos e equipe de 
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enfermagem com esses medicamentos. Outros benefícios da padronização 

de medicamentos ainda observados são relacionados a racionalização do 

estoque, rastreabilidade e política de compras. 

 Doses: o cálculo das doses de medicamentos é fonte importante de erros 

graves e este problema pode ser minimizado com a familiaridade do 

prescritor com o medicamento e com a conferência do cálculo. Recomenda-

se que as doses prescritas sejam conferidas pelo prescritor antes da 

assinatura da prescrição, tendo como referência o melhor nível de evidência 

científica disponível. Para medicamentos cujas doses são dependentes de 

peso, superfície corporal e clearence de creatinina, recomenda-se que o 

prescritor anote tais informações na prescrição, para facilitar a análise 

farmacêutica e a assistência de enfermagem. A prescrição ambulatorial 

deverá trazer a quantidade total das unidades farmacêuticas do 

medicamento prescrito, que deverá ser dispensada para o tratamento 

proposto. As quantidades máximas de medicamentos prescritas devem 

obedecer à legislação vigente. 

A prescrição deverá conter informação sobre a duração do tratamento, 

procurando evitar, dessa maneira, que os medicamentos possam ser consumidos 

continuamente sem indicação. 

Quando ambulatorial, a prescrição de medicamentos de uso crônico 

deverá indicar a duração do tratamento, pois é necessário estabelecer um prazo 

para que o paciente seja reavaliado pelo médico. A expressão “uso contínuo”, 

sem prazo para o paciente ser reavaliado, não deve ser utilizada em prescrições 
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ambulatoriais. 

Quando for preciso utilizar a expressão “se necessário”, deve-se 

obrigatoriamente definir: dose, posologia, dose máxima diária deve estar 

claramente descrita e condição que determina o uso ou interrupção do uso do 

medicamento. 

Em relação a posologia, diluição, velocidade, tempo de infusão e via de 

administração, deve-se seguir os seguintes critérios: 

 Posologia: recomenda-se que a posologia desejada para o medicamento 

seja prescrita observando-se as doses máximas preconizadas e a 

comodidade do paciente. Dentro do possível, recomenda-se prescrever 

medicamentos com menor número de doses diárias, para maior 

comodidade do paciente e menores riscos de erro de administração. A 

utilização de um menor número de doses diárias, facilita a adesão do 

paciente ao tratamento. 

 Diluição: para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular, 

subcutâneo e em neuroeixo e plexos nervosos, a prescrição deverá conter 

informações sobre diluente (tipo e volume), velocidade e tempo de infusão 

(para endovenosos). A reconstituição e diluição dos medicamentos é etapa 

importante e que gera impacto sobre a estabilidade e até mesmo sobre a 

efetividade do medicamento, pois em alguns casos a incompatibilidade leva 

à diminuição ou a perda da ação farmacológica do medicamento. 

 Velocidade de infusão: a velocidade de infusão está associada a reações 

adversas clássicas, tal como a “sindrome do homem vermelho”, que ocorre 
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com a infusão rápida de vancomicina. É indispensável, portanto, a definição 

da velocidade de infusão na prescrição, considerando-se a melhor 

evidência científica disponível, assim como as recomendações do 

fabricante do medicamento, evitando-se a ocorrência de eventos adversos 

passíveis de prevenção. 

 Via de administração: a via de administração deve ser prescrita de forma 

clara, observando-se a via de administração recomendada pelo fabricante 

para o medicamento. O uso de abreviaturas para expressar a via de 

administração deverá ser restrito somente as padronizadas no 

estabelecimento de saúde. 

A administração de medicamentos é um processo multi e interdisciplinar, 

que exige conhecimento técnico e prática. Para a administração segura, são 

necessários conhecimentos sobre Farmacologia, Anatomia, Fisiologia, 

Microbiologia e Bioquímica. A etapa de administração é a última barreira para 

evitar um erro de medicação derivado dos processos de prescrição e 

dispensação, aumentando, com isso, a responsabilidade do profissional que 

administra os medicamentos. Um erro na administração de medicamento pode 

trazer graves consequências aos pacientes, devendo-se observar a ação, as 

interações e os efeitos colaterais. 

Monitoramento: Taxa de erro na prescrição de medicamentos; Taxa de erro na 

administração de medicamentos 
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3.4. Segurança no uso de equipamentos e materiais 

Segurança na utilização da tecnologia compreende o benefício e o 

impacto no uso de um ou mais recursos, em prol do estabelecimento da saúde do 

paciente. 

Visa identificar soluções que tem como propósito promover melhorias 

específicas em áreas de maior risco na assistência à saúde para que a tecnologia 

seja utilizada de maneira apropriada. 

A vigilância pós-comercialização é entendida como a vigilância de 

eventos adversos e de queixas técnicas de produtos sob vigilância sanitária, 

sendo evento adverso entendido como um efeito não desejado, em humanos, 

decorrente do uso de produtos sob vigilância sanitária e queixa técnica como uma 

queixa de suspeita de alteração/irregularidade de um produto relacionada a 

aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou não causar dano a saúde individual 

e coletiva (ANVISA, 2006). 

Entende-se por Tecnovigilância como o sistema de vigilância de eventos 

adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós 

comercialização com vistas a recomendar a adoção de medidas que garantam a 

proteção e a promoção da saúde da população. 

O conceito produto para a saúde, objeto da tecnovigilância, abrange: 

equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, 

odontológica ou laboratorial, destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação ou anticoncepção, e que não utiliza meio farmacológico, imunológico 
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ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, 

entretanto, ser auxiliado em suas funções por tais meios (RDC nº 185/2001), bem 

como produto para diagnóstico de uso in vitro (RDC nº 206/2006). 

A Unidade de Tecnovigilância tem como objetivo principal monitorar e, 

quando apropriado, verificar a segurança e o desempenho de produtos para a 

saúde no período de pós-comercialização, com vistas a identificar eventos e 

desvios da qualidade que produzem ou potencialmente podem produzir 

resultados inesperados ou indesejáveis, que afetam a segurança do paciente. 

Outro objetivo importante é a coordenação nacional dessas atividades. 

As diversas competências da Tecnovigilância estão descritas na Portaria 

nº 593, de 25 de Agosto de 2000, atualizada pela Portaria nº 406, de 14 de 

Outubro de 2005, a seguir: 

 Planejar, coordenar e implantar a vigilância dos eventos adversos e queixas 

técnicas de produtos para saúde. 

 Monitorar, analisar e investigar as notificações de queixas técnicas e 

ocorrência de eventos adversos com suspeita de envolvimento de 

equipamentos, produtos de diagnósticos de uso in vitro e materiais de uso 

de saúde. 

 Monitorar o comércio e utilização de equipamentos, produtos de 

diagnósticos de uso in vitro e materiais de uso para saúde em desacordo 

com a legislação sanitária vigente. 
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 Realizar, em conjunto com os demais órgãos do sistema nacional de 

vigilância sanitária, ações de tecnovigilância. 

 Propor programas especiais de monitoramento da qualidade de produtos 

para saúde, em conjunto com os Laboratórios de Saúde Pública e 

Laboratórios da Rede Metrológica, por meio da realização de análises 

previstas na legislação vigente. 

 Propor programas especiais de avaliação da qualidade e segurança de 

equipamentos para saúde, em conjunto com outros órgãos. 

 Incentivar a notificação de eventos adversos e desvios da qualidade de 

produtos para saúde. 

 Gerenciar o banco de dados nacional de notificação de eventos adversos e 

queixas técnicas de produtos para saúde. 

 Monitorar atividades internacionais de tecnovigilância e produzir alertas. 

 Relacionar-se com os organismos nacionais e internacionais no que tange a 

vigilância sanitária pós-comercialização de equipamentos, produtos de 

diagnóstico de uso in vitro e materiais de uso em saúde. 

 Subsidiar os demais órgãos do sistema nacional de vigilância sanitária com 

informações de tecnovigilância, visando a implantação de medidas 

sanitárias. 

 Fomentar a capacitação, o treinamento e a atualização de recursos 
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humanos em tecnovigilância. 

 Fomentar a cooperação técnica com organismos nacionais e internacionais 

para o fortalecimento da tecnovigilância no país. 

 Constituir banco de consultores ad hoc independentes para subsidiar as 

ações de tecnovigilância. 

 Sediar o Centro Nacional de Tecnovigilância, executando suas funções. 

 Colaborar com o Mercosul e os países latino-americanos no campo da 

tecnovigilância. 

Antes que os produtos médicos possam estar disponíveis para uso pela 

comunidade de cuidados à saúde, os fabricantes, representantes e importadores 

devem primeiro receber aprovação ou permissão do Ministério da Saúde/ANVISA 

para a comercialização dos mesmos, conforme preconiza a Lei nº 6.360, de 23 

de Setembro de 1976. 

Parte da análise da pré-comercialização requer que os fabricantes de 

produtos médico-hospitalares desenvolvam as Boas Práticas de Fabricação – 

BPF, conforme preconiza a RDC nº 59, de 27 de Junho de 2000. 

Pós-comercialização é o acúmulo, a revisão e a avaliação de 

informações que são adquiridas sobre um determinado produto, uma vez que o 

mesmo esteja registrado e disponível para comercialização. Uma vez que o 

processo de pré-comercialização é finalizado, e um produto entra em uso, 

problemas inesperados podem surgir. Por exemplo, eventos adversos que 
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estejam relacionados com a rotulagem do produto, instruções de uso, manuais de 

operação e de serviço e até mesmo a técnica e a habilidade do usuário, nem 

sempre podem ser detectados durante a avaliação da pré-comercialização. Além 

disso, os questionamentos relacionados a durabilidade, a biocompatibilidade e a 

toxicidade dos produtos em seres humanos não podem ser respondidos com 

convicção, até que o produto esteja no mercado por um período significativo. 

Os problemas com produtos para saúde em geral estão compreendidos  

em três grandes categorias: 

 Problemas com o Produto: os problemas com o produto para saúde podem 

incluir o mau funcionamento (ex.: mecânico, elétrico ou software), defeitos 

de fabricação, projeto ou desenvolvimento do produto, ou ainda problemas 

com matérias-primas, gerando a instabilidade do mesmo.  

 Problemas no Uso: podem ser causados pela ausência ou a não clareza 

das informações constantes nos rótulos, instruções de uso e manuais de 

operação, por embalagem ou empacotamento inadequado, falta de 

treinamento de RH, etc. Todos esses problemas podem causar ou induzir o 

usuário ao erro. 

 Problemas no Uso: podem ser causados pela ausência ou a não clareza 

das informações constantes nos rótulos, instruções de uso e manuais de 

operação, por embalagem ou empacotamento inadequado, falta de 

treinamento de RH, etc. Todos esses problemas podem causar ou induzir o 

usuário ao erro. 
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3.5. Prevenção de quedas dos pacientes 

O POP – Prevenção de Queda está implementado em todos os 

ambientes onde os pacientes recebem cuidados, com o objetivo de reduzir a 

probabilidade de ocorrência de queda de pacientes e dano pela ocorrência do 

mesmo. Realizamos o levantamento dos riscos do paciente, garantindo o cuidado 

multiprofissional e promovemos um ambiente seguro, orientações aos pacientes, 

familiares e profissionais.  

A queda pode ser definida com a situação na qual o paciente, não 

intencialmente, vai ao chão ou algum plano mais baixo em relação à sua posição 

inicial. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para a 

ocorrência de queda orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua 

prevenção. 

Os fatores de risco para ocorrência de queda são: 

1 Idade menor que 5 anos ou maior que 65 anos 

2 Agitação/ confusão 

3 Déficit sensitivo 

4 Distúrbios neurológicos 

5 Uso de sedativos 

6 Visão reduzida 

7 Dificuldade da marcha 
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8 Hiperatividade 

9 Risco ambientais( iluminação inadequada, piso escorregadios, etc) 

10 Calçados e vestuários não apropriados 

Deve ser feita medidas preventivas como identificar esses pacientes 

com pulseiras de alerta; orientar os profissionais e familiares a manter as grades 

da cama elevadas; orientar os pacientes e acompanhantes para solicitar ao 

profissional auxilio para a saída do leito ou poltrona; orientar ao acompanhante a 

avisar a equipe toda vez que se ausentar do quarto; adequar os horários dos 

medicamentos que possam causar sonolência; monitorar e documentar as 

intervenções preventivas realizadas ao paciente. 

Deve orientar o profissional de saúde a comunicar e registrar casos de 

queda, implementando medidas necessárias para diminuir danos relacionados à 

sua ocorrência; e quando fizer uso de contenção mecânica, em caso de agitação 

ou confusão do paciente deve ser criteriosamente analisado, uma vez que requer 

a autorização de familiares e utilização de equipamentos adequados. 

Monitoramento: Proporção de pacientes com avaliação de risco de queda 

realizada na admissão; Número de quedas com dano; Número de quedas sem 

dano; Índice de queda.  
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4.  Comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre 

serviços de saúde 

O PS – Referência e Contra Referência estabelece os procedimentos 

que devem ser adotados em caso de transferência de paciente do Hospital Santa 

Izabel serviço de saúde ou em caso de indicação/marcação para serviços de 

realização de exames. As formas de comunicação efetiva entre os serviços 

internos e profissionais estão estabelecidas em Cadeia Cliente Fornecedor dos 

setores e na Política de Comunicação Institucional. 

 

5.  Estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência 

prestada  

Na atualidade estamos passando por um fenômeno que é o movimento 

dos pacientes buscando a própria segurança. Isso se dá pelo intenso foco na 

segurança dos serviços de saúde e da crescente exigência na qualidade da 

assistência prestada. O envolvimento do paciente no seu cuidado pode 

incrementar o gerenciamento de risco e melhorar a eficiência nos serviços de 

saúde.  

O paciente deve contribuir para a qualidade dos cuidados à sua saúde, 

fornecendo informações importantes a respeito de si mesmo e interagindo com os 

profissionais da saúde. 

As medidas sugeridas para prevenção e controle de eventos adversos 

deve ser de estimular o paciente ou algum responsável a participar das decisões 
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do cuidado; analisar a fragilidade do paciente e a fase do tratamento ou doença, 

como a fadiga, estresse, dor e desconforto, associado a ansiedade e ao medo, 

uma vez que estes aspectos podem influenciar as respostas do paciente; os 

profissionais devem avaliar as dificuldades de comunicação, barreiras de 

linguagem, falta de entendimento das orientações, fatores sociais e de 

personalidade que prejudicam a tomada de decisão adequada; a equipe deve 

usar meios adequados e linguagem compreensível para disponibilizar as 

informações aos diferentes grupos de pessoas, deve respeitar o tempo de cada 

paciente para compreender as informações fornecidas; eduque o paciente para a 

cidadania, estimulando-o a conhecer seus direitos e responsabilidades. 

Neste sentido, estabelecemos o PS - Participação dos pacientes e 

familiares na assistência prestada.  

 

6.  Promoção do ambiente seguro 

Com o objetivo de promover a segurança do ambiente, a Unimed de 

Jaboticabal  estabeleceu as rotinas descritas nos seguintes documentos: PS – 

Biossegurança;  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

O acompanhamento da segurança do ambiente na instituição ocorre por 

meio dos registros das atividades realizadas, tais como visita técnica do Serviço 

de Controle de Infecção, inspeção do ambiente de trabalho pela Segurança do 

Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e indicador de Acidente 

de Trabalho. 
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7. Notificação dos Eventos Adversos na ANVISA 

A Secretaria de Estado de Saúde foi pioneira na implantação da 

farmacovigilância, com a instituição oficial do Programa Estadual de Redução de 

Iatrogenias (PERI) em 1998, por meio da Resolução SS 72, que definiu o Centro 

de Vigilância Sanitária como órgão coordenador do programa. 

Em maio de 2005, a Portaria CVS 03 instituiu o Núcleo de 

Farmacovigilância vinculado a Divisão Técnica de Produtos de Interesse a Saúde 

(DITEP), com atribuições de: 

 - Acompanhar as ações de vigilância sanitária referentes aos medicamentos e a 

seus efeitos na saúde individual e coletiva que visem eliminar, minimizar ou 

prevenir riscos envolvendo o uso de medicamentos. 

 - Estabelecer e executar normas e procedimentos referentes ao fluxo de 

notificações de eventos adversos de medicamentos dentro do Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária (SNVS). 

 - Receber e analisar as notificações de suspeitas de reações adversas de 

medicamentos recebidas por meio do sistema eletrônico de Notificação 

(PERIWEB), objetivando monitorar a cadeia de medicamentos, principalmente em 

relação ao risco/benefício. 

 - Identificar e analisar os sinais de segurança, obtidos por meio dos relatórios 

periódicos do sistema PERIWEB e/ou comparando as informações publicadas 
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por Agências Regulatórias Internacionais. 

 - Executar as inspeções de farmacovigilância em conjunto com o SNVS. 

 - Promover a execução de programas de treinamento de profissionais de saúde, 

no seu campo de atuação, em particular de componentes de equipes de órgãos 

de vigilância regionais e municipais que manifestem interesse em organizar-se 

para desenvolver atividades sistematizadas em farmacovigilância. 

 - Propor normas técnicas de abrangência estadual, tais como: Alertas 

Terapêuticos, Comunicados e outras medidas de natureza regulatória relativas a 

medicamentos comercializados visando melhorar os procedimentos envolvendo 

medicamento. 

 - Divulgar informações atualizadas e de segurança para profissionais de saúde 

através de Boletins Eletrônicos de Farmacovigilância. 

Farmacovigilância é um conjunto de procedimentos relacionados à 

detecção, avaliação, compreensão e prevenção de reações adversas a 

medicamentos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a 

fármacos. 

As informações obtidas nos estudos clínicos na pré-comercialização dos 

medicamentos é insuficiente, devido ao número limitado de pacientes incluídos 

nas pesquisas, sendo este, um grupo restrito e bastante selecionado. Além disso, 

as informações sobre as reações adversas raras e graves, bem como as 

possíveis toxicidades crônicas e uso em grupos especiais como idosos, gestantes 



 

Plano de Segurança do 

Paciente 

Padrão nº: PSP - 0001 

Estabelecido em: 19/02/2016 

Nº Revisão: 1 Página 26 de 36 

Atividade: PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Responsável: EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
 
 

e crianças são incompletos ou não disponíveis. Assim, a farmacovigilância 

através da identificação precoce dos eventos adversos desconhecidos e da 

avaliação contínua da relação risco-benefício, assegura a proteção do paciente e 

a contínua informação aos profissionais de saúde sobre o uso racional dos 

medicamentos. 

O monitoramento do desempenho dos medicamentos que já estão no 

mercado permite a detecção precoce dos problemas associados ao seu uso, com 

o objetivo principal de reduzir as taxas de morbidade e mortalidade entre os 

pacientes. 

As informações coletadas durante os ensaios clínicos realizados na fase 

de desenvolvimento de um medicamento são, inevitavelmente, incompletas 

principalmente no que se refere as possíveis reações adversas. Isto se deve 

basicamente as características de tais ensaios, como:  

 - Duração do tratamento e demais condições que diferem daquelas da prática 

clínica. 

 - O pequeno número de pacientes expostos durante a pesquisa permite apenas 

a detecção das reações adversas mais comuns. 

 - Informações sobre reações adversas raras, porém graves, toxicidade crônica, 

uso em grupos especiais (crianças, idosos ou mulheres grávidas) ou ainda 

interações medicamentosas são, frequentemente, incompletas ou não estão 

disponíveis. Tais condições acabam por determinar o fundamental papel da 

vigilância pós-comercialização na avaliação de desempenho dos medicamentos, 
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principalmente daqueles recém-introduzidos no mercado, uma vez que, os 

primeiros anos de comercialização de determinado produto são particularmente 

importantes para que sejam identificadas as reações adversas desconhecidas. 

A relação paciente profissional de saúde, nas práticas assistenciais, 

configura contexto privilegiado para a identificação de eventuais efeitos adversos 

associados ao uso das diferentes tecnologias em saúde. A simples suspeita de 

uma possível associação de tais ocorrências com o uso de medicamentos e sua 

notificação aos serviços de farmacovigilância, contribui para a avaliação 

permanente da relação benefício/risco, para a melhoria da prática terapêutica 

racional e principalmente indicam as alterações necessárias ao produto, ou sua 

retirada do mercado antes mesmo da renovação de seu registro por parte dos 

órgãos reguladores. 

Qualquer suspeita de evento adverso a medicamentos e cosméticos 

devem ser notificados. É muito importante também relatar os eventos oriundos de 

erro de medicação, uso não aprovado (off-label), intoxicação, inefetividade 

terapêutica e interações medicamentosas. 

Dependendo da patologia e dos efeitos fisiológicos causados pelas mais 

diversas doenças, as reações adversas tornam-se muitas vezes difíceis de serem 

detectadas. Entretanto, algumas avaliações são importantes para identificar uma 

possível reação adversa, tais como: 

 - Assegurar que o início da reação ocorreu depois do medicamento ser 

administrado. 
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 - Determinar o intervalo de tempo entre o início do tratamento e o início do 

evento. 

 - Discutir com paciente detalhadamente todos os acontecimentos observados. 

 - Avaliar a continuidade da reação após a descontinuidade do uso do 

medicamento ou da redução da dose, acompanhando sempre a resposta do 

paciente. Caso o tratamento seja reiniciado, deve-se monitorar a recorrência de 

quaisquer eventos adversos. 

 - Verificar as possíveis causar alternativas (outras que não sejam referentes ao 

medicamento suspeito) que poderiam, por si só, causar a reação. 

Quanto maior o número de informações, mais completo será o relato, 

podendo assim ser melhor avaliado. Desta forma, relate tudo o que você souber 

sobre o caso, mesmo as informações que forem consideradas irrelevantes. Deve 

ser notificado, no mínimo: 

 - Sobre o paciente: nome ou iniciais, idade no momento do evento e sexo. 

 - Sobre o evento: descrição, data, testes laboratoriais relevantes e desfecho do 

evento. 

 - Sobre o medicamento: nome, dose, frequência, forma de administração, data 

da terapia, número do lote, se o evento cessou após a interrupção do uso ou 

redução da dose, se o evento reapareceu após a reintrodução do tratamento e 

medicamentos concomitantes. 

 - Notificador: nome, telefone e especialidade.   
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Notificar um evento adverso é comunicar a ANVISA, em especial, a 

Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, uma falha ocorrida 

envolvendo equipamentos, artigos, implantes e kits diagnósticos, ou um problema 

que tenha ocorrido durante seu uso, que tenha colocado em risco a vida, ou 

poderia ter colocado, resultando em estrago, prejuízo ou lesão permanente as 

funções ou as estruturas corporais, ou ainda que necessite de intervenção 

médica/ cirúrgica para prevenir tais danos a estas funções ou estruturas. A 

notificação de tais eventos adversos visa buscar uma resposta construtiva e tem 

como objetivo sanar a deficiência e resolver definitivamente o problema. A 

notificação de um evento que cause ou possa potencialmente causar agravo a 

saúde do paciente, devido a dificuldade do uso normal de equipamentos, artigos 

e kits diagnósticos, deve ser imediatamente encaminhada ao Gerente de Risco, 

que coordena a sistematização das notificações de seu estabelecimento. 

Causar ou contribuir para a ocorrência significa que um incidente foi ou 

poderia estar associado a um produto para a saúde. Este produto poderia ter sido 

um fator causador da morte ou doença/lesão séria do paciente, que inclui eventos 

que ocorrerem do resultado de: 

 - Falha do produto. 

 - Defeito de fabricação. 

 - Mau funcionamento. 

 - Rotulagem, instruções de uso e embalagem imprópria ou inadequada. 
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 - Desenvolvimento impróprio/inadequado dos produtos para saúde. 

 - Erro do usuário quando da utilização dos produtos para saúde. 

Para notificar não é necessário ter a certeza da relação de causa e 

efeito entre o evento adverso ocorrido e o uso do produto em questão. A suspeita 

dessa associação é razão suficiente para uma notificação. O envio de uma 

notificação não implica que o profissional da saúde ou o produto tenha 

necessariamente contribuído para a ocorrência do evento. Em cada 

estabelecimento de atenção a saúde deverá haver um Gerente de Risco, 

responsável pelo recebimento das notificações. Ao Gerente de Risco competirá 

providenciar a investigação preliminar sobre o evento adverso ocorrido na 

instituição, como também buscar soluções, atualizar a base de dados 

institucional, garantir a comunicação com o Banco de Dados Nacional de 

Tecnovigilância/ANVISA, participar da decisão conjunta sobre a necessidade de 

investigações complementares e estimular ou prover esclarecimentos e/ou 

treinamento aos colegas. 

Todos os incidentes com danos ou eventos adversos ocorridos na 

instituição devem ser notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS). 

As notificações ao SNVS podem ser feitas utilizando-se o módulo de 

notificação de incidentes/eventos adversos ao SNVS do Sistema Nacional de 

Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA). 

O módulo de notificação de incidentes/eventos adversos ao SNVS foi 
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elaborado com base na classificação Internacional para Segurança do Paciente 

da OMS. 

A instituição deve cadastrar o NSP e um gestor, que terá o perfil 

GESTOR NSP e usuários, que podem ter os seguintes perfis: técnico com envio 

(com permissão de envio da notificação ao NOTIVISA) e técnico sem envio 

(permissão para preenchimento do formulário, sem permissão de envio da 

notificação). 

Esses perfis se encontram detalhados nos manuais de cadastro de 

instituições, cadastro do NSP e cadastro de usuários 

(www1.anvisa.gov.br/cadastramentoUsuario). 

As notificações recebidas por meio dos formulários disponibilizados 

poderão ser analisados pelo próprio serviço de saúde e pelo SNVS para 

identificar padrões e tendências sobre a segurança do paciente, priorizando a 

aprendizagem contínua. Assim, será possível desenvolver soluções com o intuito 

de evitar que danos aos pacientes em serviços de saúde venham a se repetir, 

melhorando a qualidade e a segurança do paciente nesses serviços. 

No caso de óbitos e eventos graves, a notificação no Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária, deverá ocorrer no prazo de 72 horas, conforme 

estabelece o artigo 10 da RDC 36/2013. 

Devido a gravidade desses tipos de incidentes e a necessidade de 

avaliação de risco em curto prazo, o serviço de saúde deve realizar as 

investigações locais, promovendo a abordagem do risco e apor os resultados no 
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sistema, atualizando-o. 

O prazo final para atualização dos dados do evento investigado no 

sistema é de 60 dias corridos, a contar da data da notificação.  

Todos os incidentes com danos ou eventos adversos ocorridos na 

instituição devem ser notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS). 

 As notificações ao SNVS podem ser feitas utilizando-se o módulo de 

notificação de incidentes/ eventos adversos ao SNVS do Sistema Nacional de 

Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA). 

A instituição deve cadastrar o NSP e um gestor, que terá o perfil 

GESTOR NSP e usuários, que podem ter os seguintes perfis: técnico com envio 

(com permissão de envio da notificação ao NOTIVISA) e técnico sem envio 

(permissão para preenchimento do formulário, sem permissão de envio da 

notificação). 

Esses perfis se encontram detalhados nos manuais de cadastro de 

instituições, cadastro do NSP e cadastro de usuários 

(www1.anvisa.gov.br/cadastramentoUsuario). 
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8. Estratégias e Ações 

DIARIAMENTE 

AÇÃO ONDE QUEM COMO 

Realizar a notificação 
dos eventos adversos 

Todos 
os 

setores 

Todos os 
colaboradores 

Realizando o preenchimento do 
impresso de Registros de Eventos 

Adversos não Infecciosos 
Relacionados à Assistência. 

SEMANALMENTE 

AÇÃO ONDE QUEM COMO 
Coleta das Notificações 
de Eventos Adversos e 
validação das análises 

de causa 

Todos 
os 

setores 

Representante 
do NSP 

Reunindo uma vez por semana 
com a verificação das notificações 
e análises de causa identificadas 

pelas áreas. 

MENSALMENTE 

AÇÃO ONDE QUEM COMO 

Realizar reuniões do 
NSP  

Anfiteatr
o 

Espaço 
Viver 
Bem 

NSP 

Realizando o encontro dos 
componentes do Núcleo conforme 

cronograma de reuniões, ou 
sempre que houver um evento 

grave, de acordo com as diretrizes 
do regimento interno. Fazer análise 

global dos eventos adversos 
ocorridos no período, principais 

causas e ações. 

Notificação dos Eventos 
Adversos - NOTIVISA 

Em 
todas 

Unidade
s da 

Unimed 
24 horas 

Responsável de 
cada setor da 

Operadora 

Após análise dos eventos o 
responsável pela notificação, 

designado pela comissão, realizará 
a notificação dos eventos no 

NOTIVISA. 

ANUALMENTE 

AÇÃO ONDE QUEM COMO 

Treinamento - 
Regulamentação da 

Qualidade e Segurança 
do Paciente 

Anfiteatr
o 

Espaço 
Viver 
Bem 

NSP 

Elaborando o treinamento sobre o 
tema proposto e divulgando para 

todos os colaboradores da 
instituição, de acordo com a sua 

abrangência. 

Treinamento – Tipo de Anfiteatr NSP Elaborando o treinamento sobre o 
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Eventos Adversos 
Relacionados à 

Assistência 

o 
Espaço 
Viver 
Bem 

tema proposto e divulgando para 
todos os colaboradores da 

instituição, de acordo com a sua 
abrangência. 

Treinamento - 
Indicadores de 

Segurança do Paciente 

Anfiteatr
o 

Espaço 
Viver 
Bem 

NSP 

Elaborando o treinamento sobre o 
tema proposto e divulgando para 

todos os colaboradores da 
instituição, de acordo com a sua 

abrangência. 

Treinamento – Gestão 
de Riscos 

Anfiteatr
o 

Espaço 
Viver 
Bem 

NSP 

Elaborando o treinamento sobre o 
tema proposto e divulgando para 

todos os colaboradores da 
instituição, de acordo com a sua 

abrangência. 

Treinamento – Sistema 
de Notificação de 

Incidentes 

Anfiteatr
o 

Espaço 
Viver 
Bem 

NSP 

Elaborando o treinamento sobre o 
tema proposto e divulgando para 

todos os colaboradores da 
instituição, de acordo com a sua 

abrangência. 

Treinamento – Análise 
de Causa-raiz 

Anfiteatr
o 

Espaço 
Viver 
Bem 

NSP 

Elaborando o treinamento sobre o 
tema proposto e divulgando para 

todos os colaboradores da 
instituição, de acordo com a sua 

abrangência. 

Revisão do Plano de 
Segurança do Paciente 

Anfiteatr
o 

Espaço 
Viver 
Bem 

NSP 

Reunindo com os componentes do 
Núcleo, discutindo sobre os pontos 
positivos e negativos, melhorias e 
problemas, e revisar o documento 
Plano de Segurança do Paciente. 
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Controle de Alterações 

 

Item  Obsoleto Atualização 

Revisão: 1 Revisão: 1 

- Estratégias e Ações: onde e ação - Onde: Anfiteatro do Espaço Viver 
Bem. 
- Ação: Notificação dos Eventos Adversos – 

NOTIVISA  
 


