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RESUMO 
 
 

A necessidade de promover e apoiar à implementação de iniciativas voltadas à segurança do 
paciente, por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente (NPS), nos Hospitais Militares vem 
crescendo em importância para reduzir a possibilidade de danos irreversíveis aos pacientes e 
a otimização de custos da saúde pela redução da ocorrência de eventos adversos, 
promovendo a segurança e qualificação dos processos de trabalho.  
O presente estudo através da realização de pesquisa exploratória qualitativa, pretende 
explorar o tema e avaliar a implementação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NPS) nos 
Hospitais Militares. A revitalização do Serviço de Saúde do Exército a partir de 2009 
modificou a estrutura hierárquica e inseriu os Hospitais Militares na política nacional de 
saúde. A modernização das Organizações Militares de Saúde e o crescimento dos 
investimentos em tecnologia e ampliação da assistência em saúde pelo Exército trouxe a 
necessidade de qualificação dos serviços e busca do pleno atendimento dos beneficiários do 
sistema. Diante deste cenário globalizado de assistência a saúde a busca de excelência 
trouxe a necessidade de adequação as normas e diretrizes do Ministério da Saúde, e uma 
destas a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (NPS) mostrou-se importante e 
relevante para satisfazer os resultados almejados pelas Direções e pelos usuários. O cuidado 
em saúde é caracterizado como uma ação complexa que para ser desempenhada requer 
conhecimento técnico científico, competências e habilidades e, ainda assim, pode culminar 
em erro, sendo que o objetivo do Exército Brasileiro é investir na qualidade, na segurança e 
na economicidade da assistência à saúde, para preservar o seu maior patrimônio: “a 
dimensão humana da força terrestre e de seus dependentes”.   
  
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Núcleo de Segurança do Paciente. Eventos 
Adversos. Hospital Militar.   



 

 

ABSTRACT 

 

The need to promote and support the implementation of initiatives aimed at patient safety, 
through the Patient Safety Centers (NPS) in Military Hospitals has been growing up in 
importance to reduce the possibility of irreversible damage to patients by optimizing the 
costs of the health care by reducing the frequency of adverse events, promoting safety and 
qualification of the work processes. The present paper, through qualitative exploratory 
research, intends to study the theme and evaluate the implementation of Patient Safety 
Centers (NPS) in Military Hospitals. The revitalization of the Army Health care Service in 2009 
changed the hierarchical structure and inserted Military Hospitals into the national health 
policy. The modernization of Military Health Organizations and the increase of investments 
in technology and expansion of health care by the Army brought out the need for 
improvement and qualification of services and the search for full assistance to the 
beneficiaries of the system. Given the globalized scenario of health care, this search for 
excellence led to the need to adapt and adequate the military health care system according 
to the norms and guidelines of the Ministry of Health. The implementation of the Patient 
Safety Nucleus (NPS) was considered  important and relevant to achieve the results desired 
by management and users. Health care is a complex action that to be performed requires 
technical knowledge, skills and abilities and even so it can lead to errors. Hence the objective 
of the Brazilian Army is to invest in the quality, safety and economy of the health care 
system, to preserve its greatest subject: “the human dimension of the earth force and its 
dependents”.  
  
Key words: Patient Safety Center, National Patient Safety Program, Adverse Events, ANVISA  
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A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE NOS 
HOSPITAIS MILITARES  

ARNO HEINZMANN1 

CLÁUDIA DE ANDRADE MEDEIROS2 
1. INTRODUÇÃO 

 

A revitalização do Serviço de Saúde do Exército a partir de 2009 modificou a 

estrutura hierárquica e inseriu os Hospitais Militares na política nacional de saúde. A 

modernização das Organizações Militares de Saúde e o crescimento dos investimentos em 

tecnologia e ampliação da assistência em saúde pelo Exército trouxe a necessidade de 

qualificação dos serviços e busca do pleno atendimento dos beneficiários do sistema. 

A segurança do paciente tem sido o tema central de discussões na área da saúde em 

quase todas as partes do mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem enunciado 

vários desafios e diretrizes nesta área, no sentido de fornecer subsídios para a discussão nos 

serviços de saúde, como um ponto de partida para implantar e promover medidas de 

segurança do paciente (DE LIMA, 2019). 

A busca pela qualidade da atenção envolvendo a segurança do paciente não é um 

tema novo, pois a questão do erro e dos EA tem sido descrita e estudada há bem mais de um 

século (SILVA, 2015) e atualmente é uma preocupação global de saúde pública, sendo um 

elemento essencial a qualidade da assistência à saúde. (SANTOS, 2020). 

Diante deste cenário globalizado de assistência a saúde, a busca de excelência trouxe 

a necessidade de adequação às normas e diretrizes do Ministério da Saúde, e uma destas a 

implementação do Núcleo de Segurança do Paciente (NPS) mostrou-se importante e 

relevante para satisfazer os resultados almejados pelas Direções e pelos usuários. 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente, o qual possui como premissa a 

criação e implementação de protocolos de segurança nas instituições de saúde, que 

corroboram para a adesão de práticas focalizadas na segurança do paciente (NASCIMENTO, 

2020) fomenta ações que reduzem os riscos e podem ser efetivadas através do uso de listas 

de verificação, diretrizes clínicas e protocolos, que são instrumentos baseados em evidência 

científicas, que padronizam os procedimentos durante a assistência (MACEDO, 2018). 

                                                           
1
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A necessidade de promover e apoiar à implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente, por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente (NPS) nos Hospitais 

Militares vem crescendo em importância para reduzir a possibilidade de danos irreversíveis 

aos pacientes e a otimização de custos da saúde pela redução da ocorrência de eventos 

adversos, promovendo a segurança e qualificação dos processos de trabalho.  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a implementação dos Núcleos de 

Segurança do Paciente (NPS) nos Hospitais Militares. 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho é uma pesquisa exploratória qualitativa através de Revisão Bibliográfica 

da literatura pertinente e publicada até a publicação deste estudo.   

O levantamento de dados de interesse e estruturação da pesquisa foi realizado pela 

revisão das publicações sobre o assunto em manuais, revistas, teses e artigos científicos das 

bases de dados do PubMed, LILACS, Birene, Scielo e Google Acadêmico; documentos do 

Ministério da Saúde, documentos do Exército Brasileiro, especificamente da Diretoria de 

Saúde para documentos referentes ao Serviço de Saúde do Exército. 

A busca foi realizada utilizando-se os seguintes termos descritores como: “segurança 

do paciente e hospitais militares” e “implantação do núcleo de segurança”. 

Os critérios de inclusão foram os trabalhos publicados a partir do ano de 2014 e que 

enquadravam os termos descritos acima e relacionados à saúde no Brasil. 

Os critérios de exclusão foram os artigos estrangeiros ou relacionados a experiências 

fora do ambiente de saúde do Brasil.  

 
 

 

  



 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O tema Segurança do Paciente (SP) no ambiente hospitalar, tem levado as 

organizações da área da saúde, a desenvolver e propor medidas visando conscientizar os 

profissionais desses problemas e reduzir os riscos de danos aos pacientes (FERREIRA, 2020). 

 

3.1. HISTÓRICO 

Hipócrates (460 a 370 a.C.) cunhou o postulado primum non nocere, que significa – 

primeiro não cause o dano. O pai da Medicina tinha a noção, desde essa época, que o 

cuidado poderia causar algum tipo de dano (NETO, 2018). 

A enfermeira Florence Nightingale, por volta de 1865, criou iniciativas de segurança 

ao paciente quando, durante a guerra da Crimeia, instituiu ações como o cuidado com a 

higiene, a limpeza do ambiente, o registro das principais causas de óbitos, mostrando assim 

que o hospital não deveria causar danos, mas sim atender aos pacientes com atenção e 

cuidado para que eles se recuperassem (ALVES, 2020). Em seu trabalho na Guerra da Criméia 

(1853 a 1856), observou que as condições de atendimento aos soldados eram muito 

precárias, com isso, juntamente com outras voluntárias, priorizou a segurança dos feridos 

para proporcionar qualidade nos cuidados prestados (MILANI, 2019) (CORDEIRO, 2018). 

A Resolução WHA55.18 “Qualidade da assistência: segurança do paciente” 

apresentada durante a 55ª Assembleia Mundial de Saúde em maio de 2002, sugeriu 

prioridade ao tema de segurança do paciente e qualidade do cuidado aos Estados-membro 

da Organização Mundial de Saúde após a divulgação do relatório do “To err is human” 

(CARVALHO, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a segurança do paciente em 2011: “é 

a redução do risco de danos desnecessários relacionados com os cuidados de saúde, para 

um mínimo aceitável” (CARVALHO, 2020). 

Um marco dessa preocupação é o livro “To Err is Human” publicado em 1999, pelo 

Institute Of Medicine (IOM) nos Estados Unidos (NETO, 2018), que relatou de forma 

sistematizada os problemas de segurança do paciente, levando a organizações nacionais e 

internacionais a somar esforços para o reverter, ou ao menos, mitigar as situações que 



 

 

levam a um aumento do risco ou enfraquecimento das barreiras de segurança deixando os 

pacientes ainda mais vulneráveis a sofrerem eventos adversos (EA), no ambiente hospitalar 

(FERREIRA, 2020). 

Este Instituto investigou prontuários de 30.121 internações e identificou-se que 

sérios prejuízos iatrogênicos haviam ocorrido em 3,7% das internações, 6,5% dos quais 

provocaram disfunções permanente e 13,6% envolveram a morte do paciente (LIMA, 2019). 

De acordo com este relatório, em 183 hospitais estadunidenses com 11.282 

indivíduos arrolados no estudo, 1 em cada 25 pacientes adquiriu alguma Infecção Associada 

aos Cuidados de Saúde (IACS) (4%). Os tipos mais comuns foram pneumonia (21,8%), 

infecções de sítio cirúrgico (21,8%) e infecções do trato gastrointestinal (17,1%). As infecções 

relacionadas a dispositivos (cateteres, sonda, ventilação mecânica, entre outros) foram 

responsáveis por 25,6% das infecções. Ao extrapolarem os resultados para o país inteiro, 

estimaram que houve 648.000 pacientes com 721.800 infecções relacionadas ao cuidado em 

saúde em hospitais no ano de 2011 (CORDEIRO, 2018). 

Este documento estimou também que anualmente os eventos adversos são 

responsáveis por quase cem mil óbitos nos Estados Unidos da América (EUA) (VIANA, 2021) 

e tornou a segurança do paciente um tema relevante (NETO, 2018). 

Já no Brasil em 2001 uma iniciativa na área de segurança da assistência foi a criação 

de um projeto chamado de “Hospitais Sentinela”. Esse projeto objetivava ampliar a vigilância 

de produtos utilizados na assistência à saúde. Em 2002 a iniciativa passou a ser chamada de 

Rede Sentinela, pois além do acompanhamento das tecnologias e produtos anteriormente 

monitorados, contemplou a busca ativa de EA e a notificação destes (MILANI, 2019). 

A fim de promover o desenvolvimento de práticas e de políticas de segurança do 

paciente, em outubro de 2004 a OMS criou a Aliança Internacional para a Segurança do 

Paciente. Trata-se de um importante passo na busca de melhorar a segurança dos cuidados 

de saúde em todos os Estados-Membros, considerando que nenhum estado tem a expertise 

e a capacidade de enfrentar toda a gama de questões de segurança do paciente em escala 

mundial. A Aliança propõe aos Estados uma série de iniciativas importantes e globais como 

ações de controle de infecção, cirurgia segura e segurança na administração de medicação. 



 

 

O Brasil é um dos países que compõem a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente 

(SIMAN, 2016) (SILVA, 2015). 

A partir de 2004, a ANVISA incorporou ao seu escopo de atuação as ações previstas 

na Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, da OMS (ANVISA, 2014), e em 2009 

passou a incentivar inclusive a acreditação hospitalar e outras iniciativas para promover a 

qualidade em saúde com princípios e práticas adequadas que aumentem a probabilidade de 

resultados desejados e atendam às necessidades do paciente (SIMAN, 2016). 

No Brasil, um estudo pioneiro realizado em três hospitais de ensino do Rio de Janeiro 

avaliando 1.103 prontuários, mostrou que a incidência de pacientes com EA foi de 7,6%, 

sendo que a proporção geral de EA evitáveis foi de 66,7% e a densidade de incidência foi de 

0,8 por 1.000 pacientes-dia (VIANA, 2021) (ANVISA, 2014). 

Na Espanha, estudo nacional de eventos adversos (ENEAS) identificou que 525 de 

uma amostra de 5624 pacientes sofreram EA diretamente relacionados com o cuidado 

assistencial durante suas hospitalizações, e que 17,7% sofreram mais do que um EA (total de 

655 EA). Cerca de 42,6% deles foram considerados preveníveis e relacionadas a um maior 

tempo médio de internação (CORDEIRO, 2018). 

 

3.2. LEGISLAÇÃO 

Normativas que tratam da prevenção e controle de EA relacionados à assistência à 

saúde, como as infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS), e ações voltadas para a 

garantia da segurança no uso das tecnologias, como a instituição da vigilância pós-uso e pós-

comercialização, dada pela Portaria MS n°. 1660, de 22 de julho de 2009, têm sido instituídas 

no país (ANVISA, 2014). 

Com o propósito de ampliar as ações de segurança e qualidade em serviços de saúde 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas 

Práticas de Funcionamento (BPF) para os serviços de saúde, definindo padrões mínimos para 

o funcionamento destes serviços, fundamentados na qualificação, na humanização da 

atenção e gestão e na redução e controle de riscos aos usuários e meio ambiente (ANVISA, 

2014). 



 

 

No final do século passado, Avedis Donabedian estabeleceu como sete os atributos 

dos cuidados de saúde que definem a sua qualidade: eficácia, efetividade, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade. Esses atributos ajudaram a compreender melhor o 

conceito de qualidade em saúde. (MS, 2014) 

Quadro 1 – As definições dos atributos da qualidade 

Atributos Definição 

Segurança* 
Evitas lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem como 
objetivo ajudá-los. 

Efetividade 
Cuidado baseado no conhecimento científico para todos que dele possam se 
beneficiar, evitando seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão 
(evita subutilização e sobreutilização, respectivamente). 

Cuidado 
centrado no 
paciente 

Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores 
individuais dos pacientes, e que assegura que os valores do paciente orientem 
todas as decisões clínicas. Respeito às necessidades de informação de cada 
paciente. 

Oportunidade 
Redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos tanto para 
quem recebe como para quem presta o cuidado. 

Eficiência 
Cuidados sem desperdício, incluindo aquele associado ao uso de equipamentos, 
suprimentos, idéiais e energia. 

Equidade 
Qualidade do cuidado que não ovaria em decorrência de características pessoais, 
como gênero, etnia, localização geográfica e condição socioeconômica. 

* Esta é a definição de segurança do paciente do Instituo de Medicina. Não difere muito da definição da Organização Mundial da Saúde, adotada pela Portaria 
MS/GM nº 529/2013: reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

 

Diante da fragilidade do sistema de saúde do Brasil, associada à falta de segurança do 

paciente perante a assistência, o Ministério da Saúde, em parceria com a ANVISA, em abril 

de 2013, priorizou essa problemática na agenda do sistema de saúde do país, a partir da 

portaria n° 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

(AZEVEDO, 2016). 

A publicação naquele ano da Resolução da Diretoria Colegiada número 36/2013, 

confere ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde, tornando obrigatório a 

nomeação de um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e do Plano de Segurança de 

Paciente (PSP) em todos os hospitais públicos e privados, civis ou militares, do território 

nacional, como estratégia regulatória legal, responsável por desenvolver ações e estratégias 

para o desenvolvimento de uma cultura de segurança (LIMA, 2019) (NETO, 2018) (SIMAN, 

2016). 



 

 

Estratégias simples como a instituição do (NSP), os protocolos básicos e educação 

permanente ajudam na prevenção e redução de riscos advindos da assistência, pois 

funcionam como barreiras de proteção (JÚNIOR, 2019).  

A Portaria 529/2013 instituiu, no seu Art. 6º, o Comitê de Implementação do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), que se trata de uma instância 

colegiada, de caráter consultivo e que tem por finalidade promover ações que visem a 

melhoria da segurança do cuidado em saúde (SILVA, 2015) e, ainda, a publicação da Política 

nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), demonstram o comprometimento governamental 

com o tema (ANVISA, 2014). 

A fim de alcançar os objetivos do PNSP, o Art. 8º da RDC 36/2013 regulamenta o 

Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP) (SILVA, 2015), que é obrigatório, 

e apesar de não ser um documento cartorial, ele serve como um roteiro para a liderança e 

para os profissionais de saúde constituírem e avaliarem ações para promover a segurança e 

a qualidade dos processos de trabalho nas instituições (SOARES, 2018).  

No âmbito do Exército a partir da revitalização do Serviço de Saúde, através da 

Portaria Nr 457, de 15 de julho de 2009, houve a busca da excelência nos atendimentos 

realizados através das Organizações Militares de Saúde e iniciou-se a construção de um 

efetivo profissional capacitado para atender ao aumento da demanda de atendimentos 

proporcionando acesso a capacitação profissional, inovação do parque tecnológico e 

inserção nas novas diretrizes de qualidade da assistência. 

Com a finalidade de proporcionar o adequado atendimento aos beneficiários do 

Sistema de Atendimento Médico-Hospitalar do Exército (militares, pensionistas e seus 

dependentes), dentre outras medidas, a Diretoria de Saúde (DSAU) do Exército tem buscado 

a melhoria nos processos gerenciais, com a implantação de sistemas informatizados de 

repasse de recursos e encaminhamentos, como também a revisão da legislação de 

assistência médico-hospitalar e a modernização das Organizações Militares de Saúde 

(CORDEIRO, 2018). 

A partir desta modificação do Serviço de Saúde e das Organizações Militares de 

Saúde, conjuntamente com a PORTARIA Nº 244 - DGP, de 17 de novembro de 2010, a qual 

aprovou as Normas Técnicas Para o Funcionamento da Hotelaria Hospitalar nas 



 

 

Organizações Militares de Saúde do Exército, houve a apresentação de um capítulo tratando 

sobre a segurança, no qual abordava que: (LOPES, 2020). 

Art. 47. A segurança nas Organizações Militares de Saúde não 
deve se limitar apenas à segurança patrimonial, mas envolver 
uma preocupação mais ampla com a redução de todas as 
fontes de riscos, para garantir a integridade dos clientes de 
saúde e funcionários, por meio de uma infraestrutura adequada 
e adoção de procedimentos de prevenção de acidentes, sinistros 
e violência. 

§ 1º A segurança nas Organizações Militares de Saúde envolve, 
portanto, os cuidados com o ambiente hospitalar, segundo 
critérios preconizados pela ANVISA, particularmente os 
relacionados com: condições do ar, infecções, riscos ambientais, 
radiações, ruídos, odores, efeitos visuais, água, temperatura, 
alimentos, resíduos e dejetos e controle de insetos e roedores.  

A DSAU é o Órgão de Apoio Setorial, técnico-normativo e gerencial, integrante do 

Departamento-Geral do Pessoal (DGP), incumbido do planejamento, orientação, 

coordenação, supervisão e da realização da avaliação e auditoria das atividades relativas ao 

Sistema de Saúde do Exército e de assistência à saúde suplementar dos servidores civis da 

Força Terrestre (CORDEIRO, 2018). 

O Hospital Central do Exército, último elo na cadeia de evacuação do Sistema de 

Saúde da nossa força, em 2012 já mostrava cuidados e registros relacionados à segurança 

cirúrgica, e seguindo sua tradição de vanguarda nos assuntos de relevância científica, iniciou 

os trabalhos envolvendo o tema da Segurança do Paciente no ano de 2015 com a 

constituição do seu NSP e a elaboração do Plano de Segurança do Paciente, cumprindo não 

só as diretrizes regulamentares dos órgãos normativos, mas também seu compromisso de 

prestar uma assistência mais segura à Família Militar (HCE, 2017). 

A partir de 2015, implantou seu (NSP) e vem realizando, entre outras ações, 

instruções voltadas aos profissionais de saúde do hospital, buscando promover a prevenção, 

o controle e a mitigação de incidentes, além da integração dos setores relacionados (LOPES, 

2020). 

No sistema de saúde do Exército Brasileiro o PSP deverá ser publicado em Boletim 

Interno e mantido em local de fácil acesso para consulta por qualquer integrante do corpo 



 

 

clínico, preferencialmente em cada unidade de internação ou, se possível, disponibilizado na 

Intranet da Organização Militar de Saúde (HCE, 2017).   

 

3.3. IMPLANTAÇÃO DO NSP 

O desenvolvimento das ações e das estratégias previstas no PNSP cabe ao NSP, o qual 

desempenha papel fundamental em todo processo de implantação do PSP (ANVISA, 2014). 

 

O objetivo do NSP incluía a promoção de uma assistência segura, de forma a 

prevenir, monitorar e reduzir a incidência de EA no processo de atendimento ao paciente 

(SOARES, 2018), pois é a instância local que deve promover e apoiar ações práticas de 

desenvolvimento da cultura organizacional de segurança do paciente (SANTOS, 2019). 

A não instalação do NSP constitui-se não semente uma infração sanitária, como 

também acarreta grandes prejuízos na assistência ao paciente, com consequências negativas 

para instituição, tornado os pacientes mais suscetíveis a danos e eventos adversos em 

decorrência da falta do NSP (JÚNIOR, 2019). 

O processo de implantação das estratégias de segurança do paciente deve envolver 

todos os profissionais, direta ou indiretamente enredados na assistência à saúde. Nesse 

âmbito, a participação do enfermeiro é fundamental na construção e efetivação do cuidado 

seguro, pois esse profissional é munido de conhecimento técnico e científico, lidera o maior 



 

 

contingente de trabalhadores da instituição e é responsável pela prestação de cuidados ao 

paciente durante as 24 horas do dia (REIS, 2017). 

Desta forma, é importante entender a importância da implantação do NSP, pois 

através dele ocorrem a articulação dos processos de trabalho e das informações que 

impactam nos riscos ao paciente, diminuindo a ocorrência de EA, além de interagir com 

diferentes áreas intra hospitalares que trabalham com riscos na instituição de saúde, 

considerando o paciente como sujeito e objetivo final do cuidado em saúde. O paciente 

precisa estar seguro, independente do processo de cuidado a que ele está submetido 

(SANTOS, 2020). 

A Organização Mundial de Saúde, em parceria com a FIOCRUZ e a ANVISA, publicou 

seis (6) protocolos básicos de segurança do paciente ainda no ano 2013, com 

recomendações para melhorar a qualidade e a segurança da assistência à saúde nas 

unidades de saúde de todo o território nacional. São eles: Protocolo de Identificação do 

Paciente; Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos; 

Protocolo para Cirurgia Segura; Protocolo para a Prática de Higiene das Mãos em Serviços de 

Saúde; Protocolo para Prevenção de Úlceras por Pressão e Protocolo para Prevenção de 

Quedas (SILVA, 2015). 

Na busca do fortalecimento da vigilância e do monitoramento dos incidentes 

relacionados à assistência à saúde, a ANVISA disponibilizou em 2015, o Plano Integrado para 

a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Monitoramento e 

Investigação de Eventos Adversos e Avaliação de Práticas de Segurança do Paciente. O 

objetivo deste Plano é identificar e minimizar riscos, visando à prevenção de danos aos 

pacientes em serviços de saúde (ANVISA, 2014). 

O Exército Brasileiro possui organizações de Saúde de variadas complexidades de 

atendimento, indo desde enfermarias em Organizações Militares até Unidades de Terapia 

Intensivas (UTI) em Hospitais Militares (SANTOS, 2020). 

Nos Hospitais Militares, de maneira geral, a implantação do NSP é bem recente. A 

notificação dos casos não era prática comum ou obrigatória. No próprio Hospital Central do 

Exército (HCE), hospital quaternário de grande porte do Sistema de Saúde do Exército 



 

 

Brasileiro, verificou-se recentemente que os índices também são baixos e lá ainda não era 

obrigatória a notificação para o NOTIVISA (LOPES, 2020). 

No âmbito interno da Organização Militar de Saúde, o NSP definirá qual modelo deve 

ser adotado para a notificação dos EA. Já no âmbito externo, sendo a notificação obrigatória, 

o coordenador a realizará no sistema próprio da ANVISA (HCE, 2017). 

Por outro lado, a subnotificação pode representar um retrocesso deste movimento, 

inferindo-se que a cultura de segurança não está tão bem estabelecida como deveria 

(MACEDO, 2018). 

JÚNIOR, et al.28 a partir da implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em um 

Hospital situado na Cidade de Imperatriz-MA, na Região Nordeste do Brasil, observaram que 

a primeira atividade de educação continuada promovida pelo NSP foi de “Lançamento do 

Núcleo de Segurança do Paciente”, desenvolvida de 20 a 24 de março de 2017, cuja 

abordagem foi direcionada para a política e conceitos básicos de segurança do paciente, 

assim, despertando o olhar crítico para temática em questão.  

 

3.4. TRABALHO DO NSP 

Além da implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) e dos protocolos 

supracitados, os serviços de saúde devem realizar as notificações dos EA, tanto para a 

instituição de saúde quanto para a ANVISA por meio do Sistema de Notificação em Vigilância 

Sanitária (NOTIVISA). A ausência de um sistema de monitoramento e avaliação é 

considerado um ponto crítico para a segurança do paciente (MILANI, 2019). 

O módulo de notificação de incidentes e eventos adversos ao NOTIVISA se apresenta 

como uma unidade de investigação para a promoção de uma abordagem sistêmica sobre o 

processo de monitoramento de riscos e EA e está apoiado nos fundamentos de análise de 

causa raiz (ACR) (HCE, 2017). 

O formulário de notificação da Anvisa deve servir de base para a configuração dos 

formulários de avaliação dos EA das Organizações Militares de Saúde. (HCE, 2017). 

O sistema possibilita a opção da notificação por cidadãos (pacientes, familiares, 

acompanhantes e cuidadores) e pelos Núcleos de Segurança do Paciente, recentemente 



 

 

regulamentado pela RDC nº 36 e a notificação do cidadão é voluntária, os dados sobre os 

notificadores são confidenciais, obedecidos aos dispositivos legais, e sua guarda é de 

responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). É necessário ressaltar 

que a identificação do notificador não será divulgada para o serviço de Saúde, de forma que 

a confidencialidade esteja garantida. As notificações também estarão acessíveis à unidade 

de Saúde envolvida no relato para o devido tratamento (MS, 2014). 

O Exército Brasileiro possui inúmeras normas, por meio de decretos e portarias, com 

intuito de orientar e determinar as atividades da Força, assim como as de seus integrantes, 

em particular, as dos servidores militares (GAMA, 2020).  

Autores afirmam que a partir das notificações é possível verificar quais são as falhas 

no processo e implantar ações para evitar a recorrência de erros. Outros, referem que os 

profissionais têm a percepção de que o sistema de notificações é um auxílio para a liderança 

detectar as fragilidades institucionais e têm a expectativa do feedback na forma de revisão 

da conduta tomada e resolubilidades dos problemas apontados (MACEDO, 2018). 

Salienta-se que, o Brasil é um dos países que considera a notificação de eventos 

adversos como critério obrigatório, assim a vigilância se dá pela conscientização, porém é 

uma forma de tentar controlar as pessoas envolvidas, o que aos poucos permite ampliar as 

relações de poder (MILANI, 2019). 

Os serviços de saúde que diminuem a um mínimo possível os riscos de dano ao 

paciente (segurança) estão melhorando a qualidade dos seus serviços (SIMAN, 2016). 

Nos hospitais brasileiros, estudos revelam a alta incidência de eventos adversos 

evitáveis (NETO, 2018), um exemplo são as lesões dos pacientes associadas aos cuidados de 

saúde e que aumentam substancialmente os custos, estimando-se entre 13 e 16% dos custos 

hospitalares e se incluirmos a má prática médica e os custos da medicina defensiva, estima-

se que cheguem a atingir entre 2 a 10% dos custos totais da saúde (FERREIRA, 2020). 

Sabe-se que o aumento dos gastos com esses pacientes é um problema de saúde 

pública, já que cerca de 67% dos EA que acontecem em ambiente hospitalar no Brasil são 

evitáveis e os custos aumentam proporcionalmente ao número de EA e ao tempo de 

internação hospitalar (SILVA, 2015). 



 

 

No Brasil, foram publicados poucos estudos com o objetivo de identificar a 

prevalência de eventos adversos em hospitais (CORDEIRO, 2018).  

Uma estimativa dos impactos assistenciais e econômicos dos eventos adversos no 

Brasil demonstrou que anualmente 1.377.243 de pacientes hospitalizados seriam vítimas de 

pelo menos um incidente, entre 104.187 a 434.112 óbitos estariam associados a estas 

condições e o custo para a saúde suplementar estaria entre R$ 5,19 bilhões e R$ 15,57 

bilhões (PRATES, 2019). 

O cenário, por um lado, é de uma sociedade cada vez mais exigente em relação aos 

seus direitos e a segurança dos serviços consumidos, e por outro, dos prestadores de 

serviços de saúde que procuram racionalizar seus custos (VALE, 2020). 

Os NSP em hospitais terão conformação distinta dos NSP em estabelecimentos de 

saúde não hospitalares. Os NSP hospitalares devem estar vinculados organicamente à 

direção e ter uma agenda permanente e periódica com a direção geral, a direção 

técnica/médica e a coordenação de Enfermagem, e participar de reuniões com as demais 

instâncias que gerenciam aspectos da qualidade (NETO, 2018), como os setores assistenciais 

(direção técnica assistencial, de enfermagem e farmacêutica) e não assistenciais (engenharia 

hospitalar, compras, serviço de higiene e limpeza, hotelaria) (ANVISA, 2014). 

Dessa forma, não apenas os hospitais, mas clínicas e serviços especializados de 

diagnóstico e tratamento devem possuir NSP como, por exemplo, serviços de diálise, 

serviços de endoscopia, serviços de radiodiagnóstico, serviços de medicina nuclear, serviços 

de radioterapia, entre outros (ANVISA, 2014). 

A direção do serviço de saúde deve constituir o (NSP) e nomear a sua composição, 

conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do 

Plano de Segurança do Paciente (PSP) em serviços de saúde (ANVISA, 2014) e, ainda deve 

disponibilizar: recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais; e um 

profissional responsável pelo NSP com participação nas instâncias deliberativas do serviço de 

saúde (SIMAN, 2016). 

O funcionamento dos NSP nos serviços abrangidos pela RDC Nº 36, de 25 de julho de 

2013 é compulsório, cabendo aos órgãos de vigilância sanitária local (municipal, distrital ou 

estadual) a fiscalização do cumprimento dos regulamentos sanitários vigentes (ANVISA, 



 

 

2014) e tem como missão apoiar a direção do serviço na condução das ações de melhoria da 

qualidade e da segurança do paciente (SANTOS, 2020). 

O NSP deve ser composto por uma equipe multidisciplinar, capacitada quanto aos 

princípios da segurança do paciente (VIANA, 2021) e composta minimamente por médico, 

farmacêutico e enfermeiro e capacitada em conceitos de melhoria da qualidade, segurança 

do paciente e em ferramentas de gerenciamento de riscos em serviços de saúde (ANVISA, 

2014). 

O objetivo é que o NSP atue estabelecendo barreiras para a prevenção de incidentes 

nos serviços de saúde, bem como fomentar medidas corretivas, de modo sistemático e 

documentado, com finalidade de eliminar ou minimizar riscos ao paciente (FERREIRA, 2020). 

Incidentes sem danos são complicações decorrentes do cuidado que não acarretam 

lesões mensuráveis ou prolongamento do tempo de internação, os incidentes com danos 

(EA) são complicações não intencionais decorrentes da assistência e não relacionados à 

evolução natural da doença de base (NETO, 2018), que resulta em incapacidade ou 

disfunção, temporária ou permanente, e/ou prolongamento do tempo de permanência ou 

morte como consequência do cuidado de saúde prestado (SERRA, 2015). 

Além dos danos diretos ao paciente, com sofrimentos desnecessários causados a ele 

e a seus familiares, há, também, custos sociais como, aumento dos medicamentos, ausência 

do trabalho e morte prematura (SIMAN, 2016). 

Apenas tentar evitar danos não é suficiente, o melhor é que os incidentes de todos os 

tipos possam ser reduzidos e que a alta confiabilidade seja componente essencial do 

atendimento de alta qualidade ao paciente (SERRA, 2015). 

O NSP possui a atribuição de elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o 

Plano de Segurança do Paciente (PSP) das instituições de saúde. Além disso deve atuar como 

articulador e incentivador dos demais departamentos que gerenciam riscos e que 

promovem ações de qualidade (SOARES, 2018). 

O NSP deve divulgar o PSP para toda a organização. Esta etapa é fundamental para 

sensibilizar os funcionários, socializar e implantar as ações em todas as unidades (ou todas 

as áreas) envolvidas (HCE, 2017). 



 

 

A formalização local do NSP significa comprometimento da alta direção com a 

segurança em todos os níveis, do operacional às lideranças (ANVISA, 2014). 

Uma importante atribuição do NSP é levar ao conhecimento dos profissionais de 

saúde que a ocorrência de EA relacionados à assistência à saúde deve ser notificada ao NSP, 

e este deve realizar a notificação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (MILANI, 2019), 

o que tem aumentado significativamente ao longo dos anos (VIANA, 2021). 

O NSP deverá estabelecer, no âmbito da Organização Militar de Saúde, a melhor 

forma de realizar essas notificações, seja por formulário manual, eletrônico ou qualquer 

outro meio disponível, definirá ainda, qual modelo deve ser adotado para a notificação dos 

EAs. Já no âmbito externo, sendo a notificação obrigatória, o coordenador a realizará no 

sistema próprio da Anvisa (HCE, 2017). 

O Coordenador do NSP é o principal contato da instituição com a equipe do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) (ANVISA, 2014). 

De acordo com o estabelecido na RDC nº 36/2013 da ANVISA, o NSP deverá ter, 

respeitadas as características do hospital, a seguinte constituição: 

• Coordenador – Oficial de Saúde (médico, enfermeiro, dentista ou farmacêutico) 

designado pela Direção do Hospital; 

• Componentes – obrigatoriamente, entre os componentes do NSP, deverá haver 

representantes das seguintes áreas: médico, enfermagem (Enfermeiro), farmácia, 

laboratório, fisioterapia, serviço social, psicologia, nutrição e administração, sendo um titular 

e um substituto, de modo a atender às atividades que serão desenvolvidas pelo Plano de 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP) (HCE, 2017). 

VIANA et al em 2021 verificaram que os NSP participantes de seu estudo estão 

compostos por equipe multiprofissional, em 93,7% destas instâncias há a participação de 

enfermeiros, seguido de farmacêuticos (84,4%), médicos (65,6%) e nutricionistas (26,6%), - 

Dos 107 hospitais participantes, 43 preencheram de forma incompleta uma ou as duas 

seções do questionário eletrônico. a maioria são filantrópicos (46,9%) e de média 

complexidade (51,6%). 



 

 

É preciso a realização de um trabalho integrado das equipes interdisciplinares com o 

apoio da alta direção na tomada de decisões (ALVES, 2020).  

É função primordial do NSP a integração das diferentes instâncias que trabalham com 

riscos na instituição, considerando o paciente como sujeito e objeto final do cuidado em 

saúde (ANVISA, 2014). 

Os processos de trabalho são corrigidos, alinhados à visão, missão e valores da 

instituição, podem ocorrer mudanças positivas na cultura de segurança dos pacientes. 

(ALVES, 2020). 

A capacitação dos profissionais que compõem o NSP deverá ocorrer durante o 

período da jornada de trabalho, necessitando constar a comprovação em documento 

comprobatório com data, carga horária, conteúdo programático, nome e formação do 

instrutor e nome e assinatura dos profissionais capacitados (ANVISA, 2014). 

Já nas Organizações Militares de Saúde uma das dificuldades encontradas são as 

substituições frequentes dos componentes do NSP, fato que se explica pela alta rotatividade 

de pessoal no âmbito militar, problema que pode ser avaliado sob dois enfoques. Apesar de 

representar uma fraqueza do sistema, no sentido de que o grupo de trabalho perde coesão e 

em experiência profissional ela também pode ser avaliada como uma maneira de difundir a 

cultura de segurança de foram mais minuciosas entre os profissionais, com a convicção de 

que eles serão multiplicadores deste conhecimento em outras Organizações Militares de 

Saúde (TOSCANO, 2020). 

É importante que os NSP possuam um cronograma de atividades e tarefas 

estabelecidas para melhoria da segurança, contemplando os responsáveis pelas ações os 

progressos obtidos (VIANA, 2021). 

A realização de reuniões regulares do NSP com as demais instâncias que gerenciam 

aspectos da qualidade e da segurança do paciente, reguladas por legislação específica e 

representadas ou não no NSP, tais como, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Análise de Óbitos, Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de Padronização de Materiais, Gerência de Risco, 

Núcleo de Saúde do Trabalhador, entre outras, é crucial para o cumprimento das atribuições 

do NSP  (ANVISA, 2014) (HCE, 2017). 



 

 

Além destas reuniões, alguns NSP participam de encontros mensais com 

representantes das diversas áreas da instituição, como as Diretorias (Administrativa, 

Enfermagem e Clínica), gerências de serviços e comissões, dando caráter interdisciplinar com 

suas contribuições e participações no programa (MACEDO, 2018). 

Apesar da vigilância constante, os profissionais de saúde precisam se sentir seguros 

para admitir as falhas e em seguida se manifestar a respeito realizando o registro, em 

formulário próprio para este fim, que busca criar uma abordagem sistêmica do ocorrido 

(MILANI, 2019). 

A Portaria 529/2013 e a RDC 36/2013 não especificam em seu texto que a segurança 

do paciente e a garantia da qualidade da assistência de saúde é de responsabilidade 

exclusiva da equipe de enfermagem ou do profissional enfermeiro (SILVA, 2015). 

A capacitação dos profissionais é altamente recomendada, visto que tende a 

promover mudanças significativas na cultura de segurança das instituições, colaborando 

para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à assistência segura ao 

paciente (SOARES, 2018). 

Gráfico 1 - Apresentação do Alcance da Capacitação dos Protocolos do Núcleo de 

Segurança do Paciente no Hospital Macrorregional Dra Ruth Noleto, no ano de 2017-2018 

(JÚNIOR, 2019). 



 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018 (JÚNIOR, 2019). 

O NSP desenvolverá o plano de segurança do paciente, o qual estabelecerá as 

estratégias e ações de segurança, como instituições de protocolos, indicadores e 

notificações e terá diversas formas e métodos de comunicação com os integrantes do NSP e 

divulgação do PSP devem ser estabelecidas, tais como, comunicação verbal, eletrônica, 

boletim informativo, uso de cartazes, lembretes e outras (ANVISA, 2014). 

Durante uma internação hospitalar o paciente pode vir a ser vítima de um Evento 

adverso. Por Evento Adverso se entende ser um dano não intencional ocorrido durante a 

assistência em qualquer circunstância, que pode causar prejuízos ao paciente, leves ou 

graves, quando estes provocam a morte, ameaçam a vida, provocam danos permanentes ou 

prolongam a internação hospitalar (SANTOS, 2020). 

O NSP notifica mensalmente os EA ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, por 

meio de ferramentas eletrônicas, sendo que os casos de óbito são notificados em até 72 

horas a partir do ocorrido. Faz o arquivamento das notificações e acompanha os alertas 

sanitários e outros comunicados de risco (MACEDO, 2018). 

Quando o evento adverso é notificado, posteriormente é realizada a investigação. 

Uma das ferramentas sugeridas é a análise de causa-raiz, que traz detalhes do ocorrido, com 



 

 

uma investigação minuciosa e extensa, procurando identificar as causas (raízes) (MILANI, 

2019). 

A análise e a melhoria de processos podem ser compreendidas como um conjunto de 

atividades que tem por objetivo identificar e analisar os processos de uma organização e 

propor modificações que gerem um melhor desempenho (SILVA, 2018). 

Necessidade de indicadores de desempenho que contemplem estruturas hospitalares 

que atuam de forma interativa em três grandes áreas: gestão da segurança, organização de 

processos e gestão dos resultados (VALE, 2020). 

A criação da Comissão da Qualidade e Segurança do Paciente teve por finalidade 

alcançar efetivamente o envolvimento de todos os colaboradores e uma maior consciência 

para os riscos, promover a avaliação sistemática e documentada dos riscos com foco nos 

processos internos, definir e promover políticas, procedimentos e métodos de controle dos 

processos, e a promoção da Gestão do Risco fomentando as notificações voluntárias de 

eventos adversos (AFONSO, 2019). 

 

3.5. CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

O avanço nas pesquisas de cuidado à saúde contribui para a melhoria do cuidado 

prestado. Mesmo com o progresso no sistema de saúde, o paciente ainda está exposto a 

diversos riscos quando submetido a cuidados (MILANI, 2019). 

A segurança do paciente consiste num conjunto de ações para reduzir o risco de 

danos desnecessários associados à atenção à saúde, até um mínimo aceitável (NETO, 2018). 

O “mínimo aceitável” se refere àquilo que é viável diante do conhecimento atual, dos 

recursos disponíveis e do contexto em que a assistência foi realizada frente ao risco de não - 

tratamento, ou outro tratamento (MELCHIADES, 2016). 

De acordo com a Portaria n°. 529/20136, a Cultura de Segurança configura-se a partir 

de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização: 

1. cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 

cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança 

de seus colegas, pacientes e familiares; 



 

 

2. cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais; 

3. cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos 

problemas relacionados à segurança; 

4. cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o Aprendizado 

organizacional; e 

5. cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a 

manutenção efetiva da segurança. 

A criação de uma cultura de segurança é um grande desafio dentro das Organizações 

Militares de Saúde. Para tanto, podem ser adotadas as seguintes estratégias (HCE, 2017): 

• criar uma cultura na qual os profissionais possam compartilhar a informação sobre 

segurança do paciente livremente, com o apoio da Diretoria; 

• discutir com o Corpo Clínico que a cultura de segurança deve ser cultivada, porém, 

não exclui a responsabilidade individual do profissional. Ou seja, o caráter educativo deve 

prevalecer, mas, a depender da gravidade do evento, não excluirá a responsabilização legal; 

• desenvolver instrumentos para a avaliação da disseminação da cultura de 

segurança; 

• disponibilizar canais de comunicação através dos quais os profissionais possam 

conversar com pares, subordinados e administradores sobre os incidentes nos quais se 

envolveram; 

• analisar o incidente enfatizando “por que” ocorreu e não somente “quem” estava 

envolvido;  

• acompanhar e apoiar o profissional envolvido no incidente; 

• utilizar ferramentas que possam determinar as razões que estão por trás das ações 

individuais frente à ocorrência de um incidente; 

• estimular os profissionais a relatarem, respeitando os canais de comando, os 

problemas de segurança do paciente; 

• estabelecer planos de ação para a redução de incidentes relatados; 

• realizar avaliações do plano e ações recomendadas para a redução de incidentes; 



 

 

• verificar se as recomendações feitas após a ocorrência de um incidente estão sendo 

implementadas e avaliadas, e averiguar se algo ainda precisa ser feito para a prevenção de 

incidentes; 

• adotar os protocolos nacionais de Segurança do Paciente; 

• monitorar os indicadores de segurança do paciente previstos nos protocolos 

nacionais; 

• divulgar, para os profissionais e os gestores, os resultados obtidos a partir da 

vigilância e do monitoramento dos indicadores de segurança do paciente; 

• estimular a força de trabalho a utilizar e acreditar nas ferramentas de gestão 

(protocolos e POP, por exemplo) como aliadas para a sua própria segurança e a dos 

pacientes. 

Outras práticas vêm sendo adotadas, como a conscientização das equipes na busca 

da mudança para uma efetiva cultura de segurança do paciente. Para isso, torna-se 

necessário que haja modificação de alguns hábitos e conceitos, quebra de paradigmas e a 

incorporação de uma efetiva cultura de segurança em todos os níveis do Hospital. Além das 

reuniões específicas das comissões, outras serão feitas em diversos níveis, além do incentivo 

à realização de palestras e debates no Centro de Estudos do hospital. Tem sido incentivada a 

participação dos profissionais do Hospital Militar de Resende em diversos cursos e projetos 

com temas afins; no retorno, estes têm a obrigação de fazer aulas e disseminar as 

importantes informações e atualizações (LOPES, 2020).  

A segurança do paciente deve ser entendida como um componente importante para 

o cuidado humanizado, com foco para um melhor atendimento aos pacientes e melhores 

condições para os trabalhadores, tendo como objetivo alcançar uma cultura voltada para a 

qualidade nas unidades de saúde (SILVA, 2018).  

A segurança do paciente tornou-se um assunto prioritário pelas organizações de 

saúde nos últimos anos (NASCIMENTO, 2020). 

Há um distanciamento entre as dimensões prescritas no planejamento das práticas 

de segurança do paciente no hospital e o âmbito real das práticas profissionais. Tal 

distanciamento encontra-se atrelado a vários fatores, tais como deficiências de 



 

 

infraestrutura e equipamentos, ambientes inadequados para a prestação de cuidados, a 

deficiência quantitativa e qualitativa de profissionais, oferta de medicamentos e deficiências 

no gerenciamento dos serviços de saúde (SIMAN, 2016). 

O maior desafio dos especialistas em segurança do paciente que visam a diminuição 

dos EA nas instituições de saúde tem sido a assimilação, por parte dos gestores, de que a 

causa dos erros e eventos adversos é multifatorial e que os profissionais de saúde estão 

suscetíveis a cometer estes, quando os processos técnicos e organizacionais são complexos e 

mal planejados (SERRA, 2015). 

O conhecimento em torno do atendimento seguro faz-se necessário para que o 

gestor conheça as falhas na assistência e, com isso, adote medidas preventivas eficazes 

frente ao erro (REIS, 2017). 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n. 529, de 1º de abril de 2013, criou o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de promover e apoiar a 

implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio dos Núcleos de 

Segurança do Paciente (NSP) em todos os serviços de saúde do país, inclusive, hospitais 

militares.  (HCE, 2017). 

São seis protocolos básicos de segurança do paciente, aprovados pelo MS: cirurgia 

segura, prática de higiene das mãos, úlcera por pressão, prevenção de quedas; identificação 

do paciente e prescrição e uso e administração de medicamentos (SERRA, 2015) 

(NASCIMENTO, 2020) (ANVISA, 2014). 

O objetivo destes protocolos é contribuir para a qualificação do cuidado em todos os 

estabelecimentos de saúde no território nacional (SILVA, 2018) e têm como propósito 

fornecer condições mínimas para uma assistência segura para evitar o surgimento de futuros 

danos (NASCIMENTO, 2020). 

Uma política institucional nos serviços de saúde é essencial no processo de 

implantação do checklist de cirurgia segura, bem como dos demais protocolos preconizados 

pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde sob responsabilidade do NSP 

(GAMA, 2020). 

Publicou-se recentemente, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o 

relatório de “Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente – 2017”, no qual se 



 

 

apresentam os resultados de autoavaliação realizada por 984 hospitais de todo o Brasil. 

Observa-se, no referido documento, que o protocolo implantado, com maior frequência, se 

refere ao de higienização das mãos (94,7%), seguido pelos protocolos de identificação do 

paciente (87,2%) (SANTOS, 2019). 

Porém, estudos mostram que a equipe de enfermagem é, dentre os profissionais da 

saúde, a categoria mais suscetível a cometer EA, pois realiza diversas intervenções invasivas 

e permanece por um tempo prolongado junto ao paciente, pois a prática profissional da 

enfermagem é mediada pela vivência e percepção diária de situações de risco em geral 

(SILVA, 2015). 

Os danos, decorrentes da assistência à saúde, encontram-se presentes em 

instituições geralmente delineadas pela sobrecarga de trabalho, muitas vezes aliada ao 

dimensionamento de pessoal inadequado e à carência de capacitação dos seus 

trabalhadores (REIS, 2017). 

Os estabelecimentos de Saúde necessitam incorporar as novas tecnologias em um 

programa de educação permanente dos profissionais da Saúde. Portanto, faz parte dos 

planos (locais) de segurança do paciente dos estabelecimentos de Saúde influir no programa 

de educação permanente (MS, 2014). 

Em recente estudo de 2019 no Estado de Santa Catarina observou-se que grande 

parte dos eventos notificados se concentra em falhas durante a assistência à saúde (2.994), 

úlcera por pressão (2.607), queda do paciente (1.736) e falha na identificação do paciente 

(1.116). As demais situações são falhas na administração de dietas (309), falha na 

documentação (114), falhas durante procedimentos cirúrgicos (107), falhas nas atividades 

administrativas (92), falhas ocorridas em laboratórios clínicos ou de patologia (78), acidentes 

do paciente (62), queimaduras (61), falhas na administração de oxigênio ou gases medicinais 

(MELCHIADES, 2016) e falhas no cuidado/proteção do paciente (01) (MILANI, 2019). 

A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

mesmo em qualquer ambiente que preste serviços de saúde, por exemplo, unidades de 

pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento domiciliar e ambulatorial 

(SILVA, 2015). 



 

 

A má qualidade na assistência à saúde é consequência de um círculo vicioso que 

precisa ser rompido e que tem como uma das principais causas de erros no processo da 

assistência a comunicação inadequada entre profissionais das diversas áreas da saúde. 

Quando é realizada uma notificação de EA de forma adequada e o ocorrido é analisado, se 

evita que ocorram mais erros de comunicação e que esses interfiram na dinâmica do grupo. 

Também cabe ressaltar aqui a importância de estabelecer uma comunicação eficiente desde 

a identificação do risco ou incidente crítico, abrangendo desde o incidente menos grave ao 

mais grave. Isso evitaria a ocorrência do EA e dos danos gerados (SILVA, 2015). 

A elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) pelo NSP, para cada meta 

de Segurança do Paciente orienta a notificação de eventos adversos. O objetivo primordial 

de um POP é o de padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução de tarefas 

fundamentais, visando o funcionamento correto de processos (SOARES, 2018). 

Nesse contexto, programas específicos de educação permanente (EP), direcionados à 

equipe de saúde, apresentam resultados positivos referente à organização, qualidade e 

segurança assistencial (NASCIMENTO, 2020). 

 

 

 

3.6. A REALIDADE DA SEGURANÇA DO PACIENTE NO BRASIL 

O processo de trabalho em saúde, centrado na segurança do paciente, passa por 

transformações, novos sistemas de trabalho são projetados, evidências científicas sobre 

indicadores, cultura de segurança e melhores práticas publicadas (NETO, 2018). 

O diagnóstico situacional realizado pela equipe apontou a ausência de uma cultura 

bem estabelecida de segurança do paciente em determinados níveis, o que pode resultar na 

ocorrência de diversos tipos de falhas técnicas no dia-a-dia dos profissionais de saúde, com 

prejuízos ao paciente (LOPES, 2020). 

As metodologias de avaliação, de certificação da qualidade dos serviços de saúde, 

permitem o aprimoramento contínuo da atenção à saúde de forma a melhorar a qualidade 

da assistência, e impactar na segurança do paciente (SIMAN, 2016).  



 

 

A qualidade dos serviços de saúde e seu contínuo aperfeiçoamento são objetivos da 

Sociedade, do Estado e do Mercado. Atualmente, os profissionais da rede hospitalar 

convivem com o monitoramento e avaliação constante da infraestrutura hospitalar, dos 

processos e dos resultados dos serviços prestados (VALE, 2020), pois é um processo 

complexo e multidisciplinar, o que requer que os profissionais tenham o objetivo comum de 

prestar assistência de qualidade e com segurança (SIMAN, 2016). 

É importante trabalhar o assunto como um todo e por todos os componentes do 

Hospital, pois em última análise o envolvimento tem que ser de toda a Instituição na busca 

da qualidade dos serviços, e no processo de tentar alcançar os maiores índices de segurança 

do paciente (LOPES, 2020). 

Cabe esclarecer que cultura de segurança do paciente é um indicador estrutural 

básico que favorece a implantação de melhores práticas clínicas incluindo a notificação de 

incidentes e o aprendizado (SIMAN, 2016). 

Nas instituições hospitalares, constituir um NSP e implantar ações para garantir a 

segurança dos pacientes é extremamente complexo. Limitação de recursos financeiros, uma 

frágil cultura de segurança do paciente, culpabilização dos profissionais diante do erro e 

desconhecimento sobre como implantar essas ações são alguns dos fatores que influenciam 

no sucesso e desenvolvimento dos NSP no Brasil (PRATES, 2019). 

Além da implantação do (NSP), os serviços de saúde precisam que este núcleo seja 

cadastrado na plataforma da ANVISA, para gerar indicadores nacionais e estaduais, visando 

o acompanhamento do cumprimento da legislação específica do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (MILANI, 2019). 

O surgimento e a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

nasceram a partir da preocupação com os danos causados ao paciente durante a prestação 

de serviços de saúde. (AZEVEDO, 2016), e ainda que mandatório, dos 6.805 hospitais do país, 

apenas 3.001(44%) têm NSP formalmente nomeado e cadastrado na ANVISA (PRATES, 2019). 

No Hospital Central do Exército, o NSP foi criado por meio do Boletim Interno 027, de 

11 de fevereiro de 2015, tendo iniciado as atividades com a constituição da equipe e a 

criação do Plano de Segurança de Paciente (HCE, 2017). 



 

 

O cadastramento dos NSP é realizado através do site da ANVISA e o levamento das 

Organizações Militares de Saúde através do site deste site mostrou os seguintes dados 

constantes do gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Levantamento de Unidades Militares cadastradas na ANVISA. 

Fonte: Levantamento de dados realizado em 17/08/2021 no site 
https://www1.anvisa.gov.br/cadastramento/LoginACT.do através dos CNPJ das Unidades de Saúde do Exército 
contidos no documento http://www.cciex.eb.mil.br/images/pca/2014/160070pca2014.pdf. 

 

No ano de 2016 encontravam-se registrados 2.286 Núcleos de Segurança do Paciente 

junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, havendo 53.997 notificações 

incidentes/eventos adversos em saúde (JÚNIOR, 2019). 

Já no Exército Brasileiro, no ano de 2021, conforme demonstrado no gráfico 2, das 32 

Unidades de Saúde relacionadas na pesquisa, apenas 17 estavam cadastradas na ANVISA. 

A Gestão de Risco como parte de seu processo diário nos hospitais vem se 

destacando, pois ocorrem melhorias visíveis e eficientes na gestão por incidentes, através do 

aprendizado organizacional e o espírito de equipe que surge frente às discussões, onde o 

foco principal é trabalhar o “erro” e não o indivíduo” (MELCHIADES, 2016). 

https://www1.anvisa.gov.br/cadastramento/LoginACT.do
http://www.cciex.eb.mil.br/images/pca/2014/160070pca2014.pdf


 

 

No gerenciamento de riscos é fundamental que a instituição de saúde adote uma 

política de prevenção como um requisito crucial para a qualidade, cujos principais objetivos 

sejam o de criar uma base sólida e segura para a tomada de decisão e para o planejamento 

da segurança do paciente (MELCHIADES, 2016). 

O Gerenciamento de riscos é um processo analítico, preventivo e normativo para 

melhorar o desempenho nas organizações de saúde e subsidiar a tomada de decisão por 

parte dos gestores, inclusive no monitoramento dos indicadores de qualidade (AFONSO, 

2019). 

Diversas Organizações Militares de Saúde vêm trabalhando na normatização e 

padronização de ações voltadas para a prática de uma gestão de riscos. Essas ações aspiram 

oferecer um cuidado seguro e uma assistência livre de riscos e danos aos pacientes 

assistidos nas respectivas Organizações Militares de Saúde (GAMA, 2020). 

O sentimento de estabilidade dos profissionais de instituições públicas, em alguns 

momentos, pode afetar a realização das atividades, pois o trabalhador poderá executá-las da 

maneira que lhe for conveniente ou, simplesmente, não as executar, tornando o processo de 

mudança em algo complexo e oneroso (REIS, 2017). 

Atualmente, no Brasil, existem 204 serviços que, assim como o estudado, são 

certificados como Hospitais de Ensino. Eles possuem importante papel no atendimento à 

saúde, uma vez que realizam procedimentos de alta complexidade, possibilitam experiências 

para capacitação e formação de recursos humanos e contribuem em pesquisas e avanços 

tecnológicos. (MACEDO, 2018). 

Em um local de aprendizado coletivo, os profissionais são estimulados a notificar os 

incidentes relacionados à assistência à saúde sem ameaça e punição, criando um ambiente 

onde riscos, falhas e danos podem ser facilmente reportados (VIANA, 2021). 

Salienta-se que para reduzir erros é necessário mudar a cultura da culpa para a 

cultura da segurança, na qual a ênfase não está em pessoas culpadas e em punições, mas 

sim na identificação de todos os fatores contribuintes (SIMAN, 2016) e um aspecto 

importante para o estabelecimento das estratégias e ações de segurança do paciente 

previstos no PSP é o estabelecimento e sustentação da cultura de segurança na instituição 

(ANVISA, 2014). 



 

 

É importante que, nessa oportunidade, todos os envolvidos no incidente/evento 

adverso sejam estimulados a se engajar na busca da melhoria do processo e a aprimorar a 

discussão sobre o levantamento dos dados (HCE, 2017). 

Entretanto, este ainda é um grande desafio da gestão de riscos, devido aos conceitos 

envolvidos na promoção de uma assistência hospitalar segura e livre de danos. Isto envolve 

quebra de paradigmas culturais, extremamente arraigados na formação dos profissionais. 

(MELCHIADES, 2016). 

A resistência a mudanças, esta pode ser causada por processos de incertezas nos 

indivíduos, o que os afeta psicologicamente e provoca medo e, consequentemente, 

resistência. Tem-se então que, quando o assunto é mudanças, a resistência configura-se em 

um dos maiores desafios para os gestores, pois, comumente, tudo que é desconhecido, que 

foge do comodismo, traz uma tendência natural à resistência (REIS, 2017). 

Erros acontecem pela falta de adequação dos profissionais às técnicas corretas 

apresentadas pelos POP e pelos protocolos básicos de segurança do paciente (SOARES, 

2018). 

Apesar da vigilância constante, os profissionais de saúde precisam se sentir seguros 

para admitir as falhas e em seguida se manifestar a respeito realizando o registro, em 

formulário próprio para este fim, que busca criar uma abordagem sistêmica do ocorrido. Por 

isso, apesar de sua obrigatoriedade, o processo de notificação e investigação do evento 

adverso vem de encontro com a cultura não punitiva (MILANI, 2019). 

A notificação de eventos adversos pelo NSP é obrigatória, de acordo com a RDC nº 

36/2013, e a identificação do serviço de Saúde também é confidencial, obedecidos aos 

dispositivos legais. Os dados, analisados pela Anvisa, serão divulgados de forma agregada, 

gerando produção de conhecimento e informação, não sendo possível identificar a fonte 

geradora da informação (MS, 2014). 

O módulo de notificação de incidentes e eventos adversos ao NOTIVISA se apresenta 

como uma unidade de investigação para a promoção de uma abordagem sistêmica sobre o 

processo de monitoramento de riscos e EA e está apoiado nos fundamentos de análise de 

causa raiz (ACR) (HCE, 2017). 



 

 

A notificação dos erros ou risco potencial vem se mostrando um instrumento 

importante para o gerenciamento da qualidade da assistência e segurança do paciente 

(MELCHIADES, 2016). 

O preenchimento de cada parte do NOTIVISA é feito objetivamente para destacar o 

incidente e o que levou ao seu desfecho. O sistema se encontra dividido nas seguintes 

etapas: 

1. tipo de incidente; 

2. consequências para o paciente; 

3. características do paciente; 

4. características do incidente ou evento adverso; 

5. fatores contribuintes; 

6. consequências organizacionais; 

7. detecção; 

8. fatores atenuantes do dano; 

9. ações de melhoria; 

10. ações para reduzir o risco. 

É notório que atualmente um erro só é percebido ou notificado quando este provoca 

algum tipo de evento adverso que necessite de mitigação ou monitoramento para reversão 

ou controle do quadro ou até mesmo podendo causar a morte do indivíduo. Contudo isto 

torna simplista a análise, querendo a instituição achar o “culpado”, o que ainda permite 

deixar o sistema falho, pela ineficiência da análise e consequentemente falha na correção de 

todo um processo sistemático (MELCHIADES, 2016). 

Prates et al. observaram que a cultura punitiva é presente nas instituições 

hospitalares. Ultrapassar esta barreira exige tempo, apoio da alta direção, lideranças 

fortalecidas, treinamento e capacitação, além de um sólido programa de segurança 

disseminado na organização. Na busca pela Cultura de Segurança do Paciente foram 

instituídas cinco ações de 2009 a 2017, num hospital geral de grande porte (320 leitos) e 

privado no sul do Brasil (Quadro 2): 



 

 

Quadro 2 – Ações para o desenvolvimento da Cultura de Segurança do Paciente 

Ação Desdobramento 

Mensuração da percepção 
da cultura de segurança do 
paciente 

A primeira mensuração foi realizada em 2017 e, a partir desta, a 
periodicidade é bianual mediante aplicação do questionário HSOPSC 
(Hospital Survey on Patient Safety Culture) na versão brasileira. 

Programa de educação 
continuada 

No programa de integração ao novo colaborador, desde 2009 uma 
hora é destinada ao SEGER para apresentação das Metas de 
Segurança do paciente. A partir de 2017, mensalmente um 
treinamento sobre segurança do paciente é realizado aos 
colaboradores 

Líderes pela Segurança 

Trata-se de um grupo multidisciplinar, constituído pelas lideranças 
assistenciais e administrativas que se reúnem semanalmente, desde 
2015, para discutir e implementar ações de melhorias relacionadas a 
segurança do paciente. Lideranças fortalecidas são ponto chave para 
a implementação de uma cultura de segurança do paciente. 

Fórum mensal de discussão 

É uma reunião mensal, instituída em 2009, com a presença da alta 
direção, corpo clínico e lideranças onde um evento é relatado, 
apresentado as possíveis causas e sugerido planos de ação 
corretivos e preventivos. 

Produção científica 

Relatos de experiências, temas livres, pesquisas e realização de 
jornadas internas são estimuladas visando a disseminação do 
conhecimento e implementação de uma cultura de segurança do 
paciente. 

Fonte: Arquivos do Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos 

O cenário acima é uma instituição de referência onde são realizadas em média 

14.000 internações, 26.500 procedimentos cirúrgicos (incluindo endoscópicos), 55.000 

atendimentos de urgência e emergência e 160.000 consultas ambulatoriais anualmente. O 

quadro de pessoal é composto por 1.700 profissionais contratados e 800 médicos 

credenciados. 

Entre as causas que favorecem a ocorrência de falhas não intencionais durante a 

assistência ao paciente, constam o dimensionamento de pessoal inadequado, a sobrecarga 

de trabalho, o estresse, a formação deficiente e a cultura organizacional voltada à resistência 

às mudanças (REIS, 2017). 

Exemplo disto é o apontamento deste estudo que no depoimento sobre a trajetória 

de implantação das estratégias de segurança do paciente, foi possível identificar falas que 

apontam resistências dos profissionais em aderir às medidas propostas para a prática do 

cuidado seguro: nós planejamos, mas apenas uma ou outra pessoa tem aderido às 

mudanças Os demais são contra o que foi proposto e apenas põem empecilhos[...] você 

planeja algo, mas uma pessoa adere à ideia e todos os demais tentam destruí-la. Você luta, 

luta e não consegue chegar a lugar algum (H3E8); ao iniciar a identificação do paciente, por 

meio das pulseiras, observei resistência do colega em identificar o paciente, resistência da 



 

 

recepção em imprimir as pulseiras, resistência do colaborador da portaria. Enfim, percebi 

várias resistências (H4E2); está sendo difícil implantar as estratégias [de segurança] porque 

existe a resistência do pessoal em mudar (H4E3) (REIS, 2017). 

Uma comunicação ineficaz o dano ao paciente, aumento do tempo de hospitalização 

e uso ineficaz de recursos. Outras pesquisas já mostraram que os problemas de comunicação 

colaboram para o desenvolvimento de transtornos nas atividades da equipe, resultando em 

profissionais culpando uns aos outros pelas falhas (SILVA, 2015). 

Uma das estratégias para prevenir erros de omissão de medicamentos é instituir 

meios eficazes de comunicação entre a equipe multiprofissional, entre os integrantes da 

equipe e o paciente e família (SILVA, 2015). 

O uso de tecnologia de informação é um recurso recomendado para evitar erros de 

prescrição, especialmente a prescrição eletrônica, no entanto, essa importante ferramenta 

ainda não faz parte da realidade da maioria dos hospitais brasileiros por causa de recursos 

financeiros limitados, portanto, torna-se urgente o registro informatizado sistemático de 

todas as prescrições de pacientes hospitalizados no Brasil, como já existe na maioria dos 

países europeus e nos Estados Unidos da América  (SILVA, 2015). 

Dessa forma, o incremento do setor técnico-científico, a capacitação de recursos 

humanos, a incorporação de novas especialidades médicas, a aquisição de equipamentos de 

última geração, a modernização da hotelaria hospitalar, o redimensionamento dos recursos 

humanos, a utilização da tecnologia da informação aplicada à saúde, a modernização da 

medicina operacional e a própria reestruturação da D Sau têm sido medidas para melhorar o 

atendimento à tropa e à família militar (CORDEIRO, 2018). 

Devido à preocupação com a segurança cirúrgica no cenário mundial de saúde 

pública, e à falta de acesso à assistência cirúrgica de qualidade no Brasil, a ANVISA e o MS 

elaboraram ações, política e regulamentação sanitária para prevenir EA, incluindo aqueles 

decorrentes de procedimentos cirúrgicos (SILVA, 2015). 

Muitos hospitais lutam para a adesão de toda equipe cirúrgica em relação à checklist 

para cirurgia segura, o que não é diferente nas Organizações Militares de saúde. O maior 

desafio é assegurar sua aplicabilidade por meio do convencimento do corpo clínico da sua 

importância. Alguns ainda consideram o processo burocrático (GAMA, 2020). 



 

 

O PNSP recomenda que a higienização das mãos (HM) deve ser feita em 05 

momentos essenciais e necessários, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais por 

meio de água de sabão quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou manchadas de 

sangue ou outros fluidos corporais, após uso do banheiro, quando a exposição a potenciais 

patógenos formadores de esporos for suspeita ou comprovada e em todas as demais 

situações, quando houver impossibilidade de fazer uso da preparação alcoólica  (SILVA, 

2015). 

O protocolo de prevenção de quedas traz que o paciente deve ser avaliado quanto ao 

risco de queda no momento da sua admissão e que essa avaliação deve ser repetida todos 

os dias até o momento da sua alta, baseada em alguma escala de avaliação para risco de 

queda. Os fatores de risco também devem ser avaliados e levados em consideração. São 

alguns desses fatores de risco: idade, condição de saúde e presença de doenças crônicas, 

funcionalidade (fraqueza muscular e articulares, amputação de membros inferiores e 

deformidades nos membros inferiores, entre outros), comprometimento sensorial, uso de 

medicamentos e história prévia de quedas, entre outros (SILVA, 2015). 

No âmbito da COVID-19 destaca-se a meta de número 5: reduzir o risco de infecções 

associadas aos cuidados de saúde por meio do programa efetivo para higienização das mãos 

(HM) em cinco momentos durante a prestação de cuidados (antes de contato com um 

paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após risco de exposição a fluidos 

corporais, após contato com um paciente e após contato com áreas próximas ao paciente) 

como medida importante para a redução da transmissão de micro-organismos por meios das 

mãos nas unidades hospitalares (CARDOSO, 2020). 

É sabido que a causa dos erros é multifatorial e principalmente quando os processos 

assistenciais são complexos e mal planejados, os profissionais e pacientes estão suscetíveis 

(MILANI, 2019). 

No momento atual, a maioria das instituições de saúde realiza diagnóstico das falhas 

nos processos. As ações de promoção de melhoria, com resultados palpáveis para o 

cotidiano dos serviços prestados, ainda representam lacunas desse contexto (VALE, 2020). 



 

 

As medidas de melhoria podem ser monitoradas por meio de indicadores de 

qualidade, referentes à estrutura, processos e resultados da assistência prestada (MACEDO, 

2018). 

O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e seus 

Dependentes (SAMMED) atende cerca de 750 mil beneficiários em todo o território nacional, 

por intermédio de uma rede formada por 29 hospitais militares, 4 policlínicas e 28 postos 

médicos. Atualmente nenhuma Organização Militar de Saúde, do Exército Brasileiro, possui 

certificação de acreditação emitida pela ONA, JCI ou AC (CORDEIRO, 2018). 

A acreditação hospitalar é uma das estratégias que vem sendo utilizada para 

melhorar a qualidade e minimizar a ocorrência de erros. Isso porque para alcançar a 

acreditação, as instituições buscam mudanças que refletem em maior segurança para o 

profissional e para o paciente, com busca contínua de boas práticas na assistência, além do 

cumprimento de normas que incidem sobre a segurança do paciente (SIMAN, 2016). 

O grande desafio para obtenção do sucesso em qualquer modelo de acreditação 

hospitalar é a implantação da cultura organizacional necessária (CORDEIRO, 2018). 

O processo de Acreditação Hospitalar atua como importante promotor de mudanças 

na instituição, com destaque para o maior engajamento e comunicação efetiva entre os 

colaboradores, a cultura organizacional positiva, o atendimento pautado nas necessidades 

do paciente e a gestão de processos voltada às práticas seguras (REIS, 2017).  

A acreditação é uma metodologia de avaliação externa da qualidade dos 

estabelecimentos de Saúde, que consiste em um sistema de verificação de caráter voluntário 

em sua contratação, para determinar a conformidade com um conjunto de padrões, 

consistindo, assim, em um processo de avaliação dos recursos institucionais (as estruturas, 

os processos de cuidado e os resultados obtidos). (MS, 2014). 

 

  



 

 

4. DISCUSSÃO 

A segurança do paciente, no Brasil, sempre permeou as legislações sanitárias do país, 

mas somente em 2013 lançou-se um programa oficial sobre o assunto (SOARES, 2018).  

Após analisar os indicadores nacionais e estaduais do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, ainda não há como mensurar os impactos que os eventos adversos 

têm causado a todos os envolvidos. Por isso é imprescindível que ao reconhecer as 

fragilidades nos serviços de saúde, os profissionais busquem refletir sobre a segurança no 

cuidado prestado, assim, deve haver o questionamento dos processos de trabalho e 

vigilância constantes (MILANI, 2019). 

Um plano de segurança do paciente em estabelecimentos de Saúde será mais preciso 

se os Núcleos de Segurança do Paciente medirem a cultura de segurança existente no 

serviço de Saúde (MS, 2014). 

Os números de serviços de saúde que cumprem a determinação de notificar os 

eventos adversos à ANVISA precisam avançar, pois ferramentas mensuráveis como os 

indicadores e as investigações podem ser úteis ao avaliar as práticas de trabalho. Sem 

acompanhar os dados não há como reconhecer se as ações de sensibilização resultaram em 

mudança concreta na segurança da assistência (MILANI, 2019). 

A maior dificuldade para proporcionar um cuidado mais seguro não é a implantação 

do NSP nem a elaboração do Plano de Segurança do Paciente e seus protocolos, e sim, a 

falta de conhecimento por parte de profissionais, a resistência em aderir ao protocolo e a 

necessidade de mudança de cultura de segurança tanto dos profissionais como dos 

pacientes e acompanhantes (GAMA, 2020). 

O PNSP é um programa relativamente recente e que uma das formas de sua 

efetivação prática nas instituições de saúde deve ocorrer por meio do NSP, ser de extrema 

importância que tal instância passe por avaliações periódicas (SANTOS, 2019). 

Para a organização do plano é importante que se conheça os fatores contribuintes, 

que são circunstâncias, ações ou influências que desempenham um papel na origem ou no 

desenvolvimento de um incidente ou no aumento do risco de incidente. Os fatores podem 

ser (MS, 2014): 



 

 

I. Humanos – relacionados ao profissional. 

II. Sistêmico – relacionados ao ambiente de trabalho. 

III. Externos – relacionados a fatores fora da governabilidade do gestor. 

IV. Relacionados ao paciente. Exemplo: não adesão ao tratamento. 

Conhecer e modificar o fator contribuinte de um incidente é uma ação de prevenção 

primária. 

Ao longo dos anos, houve uma crescente busca para se ofertar um serviço de 

qualidade e com isso, inseriu-se os Núcleos de Segurança ao Paciente (NSP) nos hospitais, 

sendo uma estratégia para a melhoria contínua do serviço de saúde (VIANA, 2021), uma 

instância importante nas instituições, que deve promover e apoiar a implementação de 

ações voltadas à segurança do paciente, consistindo em um componente chave para a 

gestão de riscos. (AFONSO, 2019). 

A necessidade de mudança das Organizações Militares de Saúde, através de 

estratégias de gestão para desenvolver processos novos e inovadores em prol da cultura de 

segurança do paciente, de acordo com cada cultura organizacional da instituição, traz 

benefícios com relação a economia hospitalar e para os pacientes, diminuindo o sofrimento 

humano e melhorando de forma contínua os processos de cuidado e o uso de tecnologias de 

saúde e traz benefícios, também, quanto a judicialização, através da disseminação 

sistemática da cultura de segurança (TOSCANO, 2020). 

A busca da qualidade e segurança assistencial só é possível com o desenvolvimento 

da cultura de segurança com o comprometimento institucional, a disseminação dos 

conceitos de segurança do paciente entre a equipe profissional, com a adoção das práticas 

profissionais seguras, promoção dos processos de gestão de risco, integração de todos os 

processos do cuidado articulados aos processos organizacionais, responsabilização, 

sensibilização e capacidade de reagir a mudanças (AFONSO, 2019). 

 

  



 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A prestação de serviços de saúde no Brasil está sofrendo mudanças importantes nos 

últimos anos com a busca de qualidade e segurança no atendimento aos pacientes. 

As legislações vêm sendo implantadas e modificadas ao longo principalmente da 

última década para padronizar os critérios de controle desta qualidade, promovendo 

parâmetros de avaliações e padronizando condutas para equivalência de qualidade entre os 

serviços. 

A implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente veio ao encontro desta busca 

de qualidade, representando os Órgãos Governamentais de controle internos nas 

instituições hospitalares e ambulatoriais. 

A criação destes núcleos com a confecção do Plano de Segurança do Paciente em 

cada unidade de atendimento é a consolidação da proposta preconizada pelo Ministério da 

Saúde através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a portaria n° 529/2013, que 

institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). 

A legislação atual criada em 2013 vem trazendo o aprimoramento da busca dos 

eventos adversos e a notificação que são a base do trabalho dos NSP e a partir destes dados, 

levantados pelos seus integrantes, produzem relatórios e estatísticas para trabalhar em 

equipe no saneamento das causas e treinamento das equipes. 

Os eventos adversos são produzidos quando há interação médico-paciente, 

prestador de serviço e cliente, e no âmbito da saúde pode trazer danos leves ou até 

irreversíveis as pacientes complicando ainda mais a condição de saúde que levou a busca da 

assistência inicial. 

Os danos causados pelos eventos adversos não são somente físicos e psicológicos, 

mas financeiros quando as instituições gastam mais para resolver os problemas advindos da 

assistência, assim como o prolongamento das internações. 

Os profissionais envolvidos diretamente com a assistência a saúde são o alvo 

prioritário a ser analisado e capacitado para reduzir a incidência dos eventos adversos. Estes 

são um dos atores do processo, e a partir dele é que se dá o trabalho dos NSP e se propõe a 



 

 

implantação do PSP com treinamentos e apresentação dos números para capacitar e 

conscientizar os envolvidos, criando a cultura da Segurança do Paciente. 

A cultura de Segurança do Paciente deve ser institucional e ter como prioridade o 

atendimento seguro do mesmo e criar a consciência coletiva, envolvendo todos os setores e 

toda unidade de atendimento, do atendente administrativo ao diretor da instituição. 

Observa-se que ainda há muitos paradigmas a serem vencidos e a cultura de 

segurança do paciente não pode ser a busca de causa-efeito com fins punitivos, mas sim a 

análise do processo para gerar novas medidas para reduzir os danos e criação de novos 

protocolos que previnam a sua ocorrência. 

Muitas vezes a pressão das instituições para resultados financeiros traz dificuldades 

nesta conscientização e nos trabalhos dos NSP, associado a performance esperada para cada 

colaborador coloca em xeque as medidas adotadas e gera a busca de um culpado, tentando 

eximir as responsabilidades da instituição e coletivas. 

Nas instituições militares de saúde ainda temos muito a trabalhar neste ponto, já que 

são regidas por manuais e portarias, disciplina e hierarquia, o que em muitos momentos 

dificulta a iniciativa individual de mostrar os erros e as dificuldades na assistência a saúde 

com medo da ação punitiva advinda da comprovação do dano. 

Os eventos adversos por sua vez devem ser notificados por meio do sistema de 

notificação NOTIVISA e os dados são públicos e sem divulgação nominal, mostrando apenas 

as instituições, o que deve encorajar os profissionais a cada vez mais divulgarem as falhas e 

notificá-las para que os NSP possam trabalhar na instituição para busca de soluções. 

 No Exército os profissionais de saúde do Exército Brasileiro são estimulados a 

aperfeiçoarem os seus conhecimentos técnicos por meio do exercício profissional, seja em 

cursos através do PROCAP SAU, que é o programa de capacitação dos médicos militares, seja 

pela atuação em serviços de saúde civis ou privados. 

As Organizações de Saúde do Exército, tendo como pioneiro o Hospital Central do 

Exército, vêm implantando seus NSP e já têm uma boa adesão dos seus profissionais, 

observando-se que ainda há muitas Unidades que ainda não estão cadastradas na ANVISA, 

porém que inseridas no panorama atual de qualidade de atendimento e acreditação terão 

que se adequar as legislações e cumprir com as determinações impostas pelo Escalão 



 

 

Superior através de suas portarias, como é o caso da Portaria Nr 457, de 15 de julho de 

2009, que determinou uma revitalização do Serviço de Saúde no âmbito das Unidades de 

Saúde assim como na capacitação dos militares envolvidos. 

Em conjunto a Portaria Nº 244 - DGP, de 17 de novembro de 2010, apresentou as 

diretrizes e normas de hotelaria em que houve a preocupação em garantir a integridade dos 

clientes de saúde e funcionários, por meio de uma infraestrutura adequada e adoção de 

procedimentos de prevenção de acidentes, sinistros e violência, demonstrando que antes 

mesmos da implantação das Diretrizes do Ministério da Saúde, o alto Comando do Exército já 

estava buscando a melhora na qualidade de atendimento a família militar. 

Diante então de uma sociedade que busca a redução de danos e um atendimento 

qualificado de saúde, associado as condições econômicas e políticas atuais o trabalho 

desenvolvido pelo NSP cresce em importância e auxilia a direção das unidades de saúde a 

resolver problemas e confluir no bom andamento dos trabalhos dos profissionais envolvidos 

diretamente neste trabalho com os anseios e expectativas dos usuários desses serviços. 
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