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RESUMO 
 

Há décadas alguns pesquisadores estudam um fenômeno que atinge os serviços de saúde 

negativamente, relacionado à qualidade na assistência. Os chamados eventos adversos 

(EAs), incidentes que resultam em danos ao paciente, nos locais estudados apresentaram 

estatísticas preocupantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), o aumento 

desses casos nos cuidados de saúde leva à crescente preocupação sobre a segurança do 

paciente, que permanece um princípio fundamental da assistência e um componente crítico 

da gestão de qualidade, principalmente quando falamos de uma ambiente de alta 

complexidade como a Terapia Intensiva. Essa preocupação tem sido crescente e de grande 

relevância nos serviços de saúde, devido ao elevado índice de erros acometidos e que 

poderiam ser prevenidos, aumentando a internação e podem causar danos além de 

colaborar com o aumento dos custos hospitalares. O presente estudo tem como objetivo 

estabelecer a importância do Núcleo de Segurança do Paciente em um Hospital, expondo 

suas competências e demonstrando as normatizações que regulamentam suas ações, bem 

como definir a importância e tal organização em ambiente de Terapia Intensiva.  

Palavras-chave: Medicina Hospitalar. Terapia Intensiva. Segurança do Paciente.  
 



 

 

ABSTRACT 

 

For decades, some researchers have been studying a phenomenon that negatively affects 

health services, related to the quality of care. The so-called adverse events (AEs), incidents 

that result in harm to the patient, in the studied places presented worrying statistics. 

According to the World Health Organization (2003), the increase in these cases in health care 

leads to growing concern about patient safety, which remains a fundamental principle of 

care and a critical component of quality management, especially when we talk about an 

environment of high complexity such as Intensive Care. This concern has been growing and 

of great relevance in health services, due to the high rate of errors committed and that could 

be prevented, increasing hospitalization and can cause damage, in addition to collaborating 

with the increase in hospital costs. This study aims to establish the importance of the Patient 

Safety Center in a Hospital, exposing its competences and demonstrating the norms that 

regulate its actions, as well as defining the importance of such organization in the Intensive 

Care environment.  

Keywords: Hospital Medicine. Intensive therapy. Patient safety. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................ 10 

2 METODOLOGIA......................................................................................... 13 

3 DESENVOLVIMENTO.................................................................................. 14 

3.1 Composição do Núcleo de Segurança do Paciente......................................... 15 

3.2 Princípios e Diretrizes do Núcleo de Segurança do Paciente.......................... 16 

3.3 Competências do Núcleo de Segurança do Paciente...................................... 16 

3.4 Elaboração do Plano de Segurança do Paciente............................................. 18 

3.4.1 Estabelecimento do Contexto........................................................................ 20 

3.4.2 Identificação do Risco..................................................................................... 20 

3.4.3 Análise do Risco.............................................................................................. 21 

3.4.4 Avaliação do Risco.......................................................................................... 21 

3.4.5 Tratamento do Risco....................................................................................... 21 

3.4.6 Comunicação do Risco.................................................................................... 22 

3.4.7 Monitoramento e Análise Crítica.................................................................... 22 

4 CONCLUSÕES............................................................................................ 23 

5 REFERENCIAS............................................................................................ 24 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância do tema: Segurança do Paciente, começou a ser dada a partir do 

relatório publicado em 1999 pelo Institute of Medicine (IOM) dos Estados Unidos intitulado 

“Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro” (To err is human — 

Building a safer health system). Esse relatório revelou que entre 44.000 e 98.000 pacientes 

morriam a cada ano nos hospitais dos EUA em virtudes de danos causados durante a 

prestação de cuidados de saúde (ANVISA, 2013; BRASIL,2013a). 

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS), demonstrando preocupação com 

essa situação, criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance for 

Patient Safety), que mais tarde passaria a se chamar Patient Safety Program. Isso despertou 

os países membros para o compromisso de desenvolver políticas públicas e práticas voltadas 

para a segurança do paciente. Os objetivos da Aliança eram, entre outros, definir e 

identificar prioridades na área da segurança do paciente em diversas partes do mundo e 

contribuir para uma agenda mundial para a pesquisa de campo (REIS, 2013; SILVA, 2012; 

BRASIL,2013a; CAPUCHO & CASSIANI, 2013). 

Atualmente a segurança do paciente é um assunto de grande importância e 

relevância em todos os serviços de saúde. Conforme a Joint Commission Resources (2008) 

dados da literatura apontam que um em cada seis pacientes internados em instituições 

hospitalares são vítimas de algum erro ou evento que na sua grande maioria são passíveis de 

prevenção.  

Há décadas alguns pesquisadores estudam um fenômeno que atinge os serviços de 

saúde negativamente, relacionado à qualidade na assistência. Os chamados eventos 
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adversos (EAs), incidentes que resultam em danos ao paciente, nos locais estudados 

apresentaram estatísticas preocupantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), o 

aumento desses casos nos cuidados de saúde leva à crescente preocupação sobre a 

segurança do paciente, que permanece um princípio fundamental da assistência e um 

componente crítico da gestão de qualidade. 

Diferentes estudos tentam levantar a incidência desses eventos em diversos países, 

principalmente com a metodologia baseada na retrospectiva do registro de pacientes, não 

só para ter conhecimento, como também para chamar a atenção para a gravidade do 

problema e guiar novas políticas de saúde que incidam sobre eles. No Brasil, a pesquisa tem 

sido centrada na frequência de eventos adversos e suas causas específicas (MENDES et al, 

2009). 

O tema Segurança do Paciente se tornou destaque na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e no Ministério da Saúde, a partir dos movimentos da Aliança Mundial de 

Segurança do Paciente, que buscavam melhorias nas práticas assistenciais de saúde para 

tornar o cuidado oferecido mais seguro. 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS), por meio da publicação da Portaria no 529, de 

1o de abril de 2013, lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), cujo 

objetivo envolve a promoção e o apoio à implementação de iniciativas voltadas à segurança 

do paciente por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) dos serviços de saúde de 

todo o país, inclusive, dos hospitais militares.  

Outro instrumento importante foi a RDC no 36, de 25 de julho de 2013, resolução da 

ANVISA que estabelece a obrigatoriedade de constituição de Núcleos de Segurança do 

Paciente (NSP) nos serviços de saúde e, conseqüentemente, a elaboração de Planos de 

Segurança do Paciente, que também vêm sendo implantados nas Organizações Militares de 

Saúde. 

Sabe-se que a UTI consiste num ambiente que tem por finalidade a manutenção da 

vida e recuperação da saúde, e por isso, possui um alto grau de complexidade, onde o 

paciente em estado crítico necessita de atendimento especializado e eficaz. Em virtude 

dessa complexidade e da utilização de vários procedimentos e intervenções terapêuticas, as 

chances de ocorrer eventos adversos e erros são ainda maiores, colocando em risco a 

segurança e a vida do paciente (SILVA; CUNHA; MOREIRA, 2011; ALVES et al., 2016; 

BECCARIA et al., 2009).  



 

 

A presença do Núcleo de Segurança do Paciente em um Hospital Militar, mostra-se 

de fundamental importância, demonstrando as normatizações que regulamentam suas 

ações, especialmente no que tange ao ambiente de Terapia Intensiva. 

Equipe multidisciplinar preparada na formação de comissões de segurança do 

paciente com intuito de otimizar a utilização dos recursos e cuidados com o paciente se faz 

necessário, além de otimizar o papel da equipe assistente no que concerne o cuidado e 

segurança do paciente em ambiente de Terapia Intensiva, principalmente em instituição 

militar.  

O presente estudo tem como objetivo estabelecer a importância do Núcleo de 

Segurança do Paciente em um Hospital Militar, expondo suas competências e demonstrando 

as normatizações que regulamentam suas ações, bem como definir a importância e tal 

organização em ambiente de Terapia Intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo aqui demonstrado tem como característica ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, enfatizando uma abordagem exploratória e descritiva, que tem por objetivo gerar 

conhecimentos que assinalem a relevância da instituição e adequação do Núcleo de 

Segurança do Paciente nos Hospitais Militares. 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que, para sua consecução, terá como métodos 

relevantes a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, além da realização de 

análise de forma integrativa. A seleção das fontes de pesquisa será baseada em literatura 

publicada e informatizada, de publicações nacionais, estrangeiras e sites nacionais e 

estrangeiros.  

Para selecionar os artigos foram utilizados os bancos de dados: Scielo.br, banco de 

dados de teses e dissertações CAPES, Medline, Pubmed e portal periódicos CAPES, onde 

utilizou-se busca combinada de 2 ou três palavras segurança-paciente, terapia-intensiva, 

medicina-intensiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

  

Atualmente, todo hospital que deseja prestar uma assistência de saúde qualificada e 

diferenciada deverá incluir no seu escopo de gestão o tema Segurança do Paciente, por meio 

do Plano de Segurança do Paciente, que possui o objetivo central de prevenir e reduzir a 

incidência de eventos adversos relacionados aos Serviços de Saúde.  

Trata-se de uma mudança de cultura, amparada pela Portaria no 529/2013 do 

Ministério da Saúde e pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) no 36/2013 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, que visa garantir procedimentos mais seguros, envolvendo 

tanto os recursos humanos quanto os tecnológicos.  

Outro ponto a se destacar na implantação do Núcleo de Segurança do Paciente é o 

desenvolvimento da Gestão de Risco. Definida pela Portaria MS no 529/2013, do Ministério 

da Saúde, a gestão de risco pode ser compreendida como a aplicação sistêmica e contínua 

de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e no controle de riscos e 

eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o 

meio ambiente e a imagem institucional.  

As ações a serem implementadas pelo NSP deverão ser monitoradas e as que são 

obrigatórias, determinadas pela ANVISA, devem ser medidas por meio de indicadores e 

notificadas no sistema FORMSUS (formulário eletrônico da ANVISA), disponível no site da 

Agência. Tais indicadores permitem avaliar a eficácia das medidas propostas pelo NSP e, ao 

mesmo tempo, a adesão das equipes multidisciplinares ao ambiente seguro proposto.  

Dentro desse conceito de segurança do paciente, é muito importante que o próprio 

paciente e seus familiares sejam igualmente envolvidos no processo. Por isso, devem ser 

pensadas estratégias de envolvimento desses pilares na cultura de segurança desenvolvida, 

assim como no processo de notificação de eventos adversos que porventura venham a 

ocorrer.  

Segundo a RDC ANVISA no 36/2013, entende-se como evento adverso o incidente 

que resulta em danos à saúde. Embora exista a orientação para que todo evento adverso 

seja notificado e, em seguida, investigado pelo NSP, as ocorrências que culminam em óbito 

ou são consideradas graves ganham prioridade no processo de esclarecimento e correção 

das ações.  

 



 

 

3.1 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE  

De acordo com o estabelecido na RDC no 36/2013 da ANVISA, o Núcleo de Segurança do 

Paciente 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).  

Os componentes do NSP devem estabelecer, conforme as ações desenvolvidas pelo 

Serviço de Saúde, estratégias e ações de gestão de risco para:  

 identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação, de forma 

sistemática, dos riscos no serviço de saúde;  

 integração dos diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de 

saúde;  

 implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, com destaque para os seguintes: identificação do paciente;  

 higienização das mãos; 

 segurança cirúrgica; 

 segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; 

 segurança na prescrição, no uso e na administração de sangue e hemocomponentes;  

 segurança no uso de equipamentos e materiais;  

 realização do registro adequado do uso de órteses e próteses na ocasião do 

procedimento;  

 prevenção de quedas;  

 prevenção de lesão por pressão (LPP);  

 prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as 

infecções relacionadas à assistência à saúde;  

segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral;  



 

 

 comunicação efetiva entre os profissionais do Serviço de Saúde e entre os serviços de 

saúde, e, ainda, entre os pacientes e a equipe multidisciplinar;  

 estímulo à participação do paciente e de seus familiares na assistência prestada; • 

promoção do ambiente seguro.  

O Núcleo de Segurança do Paciente deverá se relacionar, no decorrer de suas atividades, 

com as demais comissões, obrigatórias por lei, como, por exemplo: a Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH), a Comissão de Óbito, a Comissão de Revisão de Prontuário, a 

Comissão de Ética Médica, entre outras. É importante citar que o NSP não poderá substituir 

nem ser substituído por qualquer outra comissão, como também não poderá acumular 

outras funções, uma vez que o trabalho deve ser integrado.  

Essas comissões desenvolverão atividades independentes, reguladas por suas respectivas 

legislações, mas deverão trabalhar integradas ao NSP, em especial nas ações de investigação 

de incidentes e eventos adversos.  

 

3.2 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE  

Em atendimento ao previsto no artigo 6o da RDC ANVISA no 36/2013, os seguintes 

princípios e diretrizes devem ser seguidos pelo NSP e apoiados pela Direção do Hospital com 

o intuito de disseminar a cultura de segurança:  

 desenvolver ações e metodologias para garantir a melhoria contínua dos processos 

de cuidado e de uso de tecnologias da saúde;  

 promover a disseminação sistemática da cultura de segurança;  

 articular e integrar os processos de gestão de risco;  

 buscar a garantia das boas práticas de funcionamento dos diversos serviços 

oferecidos;  

 realizar a revisão sistemática e periódica dos Protocolos e dos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs) do Hospital.  

 

3.3 COMPETÊNCIAS DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE  

São atribuições e competências do NSP: 

 promover ações para o desenvolvimento da cultura de segurança e da gestão de 

riscos no âmbito da Organização Militar de Saúde;  



 

 

 elaborar um sistema de notificação de incidentes, eventos adversos e queixas 

técnicas e, ainda, analisar e avaliar essas informações, providenciando o registro 

no FORMSUS;  

 desenvolver ações, juntamente com o Departamento Técnico, a Divisão de 

Medicina e os demais serviços, para a integração e a articulação multiprofissional 

no âmbito da instituição;  

 buscar ferramentas para identificar e avaliar a existência de não conformidades 

nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, 

medicamentos e insumos, propondo ações preventivas e corretivas;  

 promover e acompanhar ações de melhoria de qualidade alinhadas com a 

segurança do paciente, especialmente aquelas relacionadas aos processos de 

cuidado e de uso de tecnologias da saúde;  

 propor, avaliar e monitorar barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços 

de saúde;  

 elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde;  

 propor indicadores que permitam avaliar e monitorar as ações vinculadas ao 

Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;  

 priorizar a implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente determinados 

pelo Ministério da Saúde/ANVISA, adequando-os à realidade institucional, e 

realizar o monitoramento dos respectivos indicadores, providenciando seu 

registro no FORMSUS;  

 providenciar a divulgação, tanto para a Direção quanto para o Corpo Clínico, dos 

resultados da análise e da avaliação dos dados sobre incidentes e eventos 

adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;  

 acompanhar o processo de notificação dos eventos adversos no Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária;  

 desenvolver a capacitação dos profissionais de saúde da Organização Militar de 

Saúde acerca dos temas que envolvem a Segurança do Paciente por meio de 

estratégias que permitam a substituição, a qualquer tempo, dos membros do 

NSP, sem prejuízo à continuidade das ações desenvolvidas. 



 

 

3.4. ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE  

Segundo a ANVISA (2016), o Plano de Segurança do Paciente (PSP) é o documento 

que aponta situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo Serviço de 

Saúde para a gestão de risco visando à prevenção e à mitigação de incidentes em todas as 

fases da assistência ao paciente. A implantação do PSP deve reduzir a probabilidade de 

ocorrência de eventos adversos resultantes da exposição do indivíduo aos cuidados de 

saúde.  

É de responsabilidade do Núcleo de Segurança do Paciente a elaboração do PSP, que 

deve levar em consideração as características da instituição e, ainda, o diagnóstico inicial dos 

fatores de risco e dos eventos adversos já ocorridos no histórico da Unidade de Saúde.  

De acordo com a RDC ANVISA no 36/2013, a elaboração do PSP é obrigatória e servirá como 

um roteiro para os profissionais estabelecerem ações de promoção da segurança e da 

qualidade dos processos de trabalho nos serviços de saúde.  

Na elaboração do PSP, as ações macro estratégicas devem ser decompostas até o nível 

operacional, com o estabelecimento de uma planilha com o cronograma e os responsáveis 

por cada ação. O coordenador do NSP deverá determinar os prazos para que cada 

componente apresente os protocolos de segurança que lhe cabem.  

O PSP deve ser desenvolvido de forma que contenha ações de gestão de risco 

integrada e seja pautado na realidade local, sendo que as estratégias e ações de prevenção, 

controle e redução de riscos em serviços de saúde devem estar apoiadas em ações 

científicas já propostas pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA.  

As condições e situações que geram ou poderiam gerar mais risco para pacientes, 

acompanhantes e trabalhadores devem ser identificadas para, posteriormente, gerar a 

implementação de ações de controle e monitoramento desses riscos. Periodicamente, e 

sempre que houver mudanças locais substanciais ou evidências clínicas, o PSP deve sofrer 

revisões e atualizações, que devem estar devidamente registradas (documentadas).  

Ainda segundo a RDC ANVISA no 36/2013, o PSP deve estabelecer, em conformidade 

com as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde, estratégias e ações de gestão de 

risco minimamente voltadas para:  

 identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação, de forma 

sistemática, dos riscos no serviço de saúde;  



 

 

 integração dos diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de 

saúde;  

 implementação dos Protocolos estabelecidos pelo MS, priorizando-se os seguintes: 

identificação do paciente;  

 higienização das mãos;  

 segurança cirúrgica;  

 segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos;  

 segurança na prescrição, no uso e na administração de sangue e hemocomponentes;  

 segurança no uso de equipamentos e materiais;  

 realização do registro adequado do uso de órteses e próteses na ocasião do 

procedimento;  

 prevenção de quedas;  

 prevenção de lesão por pressão (LPP);  

 prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as 

infecções relacionadas à assistência à saúde;  

 segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral;  

 comunicação efetiva entre os profissionais do Serviço de Saúde e entre os serviços de 

saúde, e, ainda, entre a equipe e os pacientes e seus familiares;  

 estímulo à participação do paciente e de seus familiares na assistência prestada;  

 promoção do ambiente seguro.  

O PSP deve descrever os componentes e recursos a serem aplicados à gestão desses 

riscos, incluindo a definição de metas e objetivos, os procedimentos que serão realizados, o 

plano de ação e monitoramento e a atribuição de responsabilidades.  

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.  

Na elaboração do Plano de Segurança do Paciente, deve ser traçado e definido o 

processo de gestão de risco, que consiste na aplicação sistemática de procedimentos para 

identificação, análise, avaliação, tratamento, comunicação e monitoramento dos riscos. O 

conhecimento das etapas desse processo irá auxiliar o NSP nas demais ações previstas na 

RDC ANVISA no 36/2013. Todas as ações do NSP deverão ser pautadas na gestão de risco.  



 

 

3.4.1. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO  

Esta etapa envolve a identificação dos parâmetros externos e internos que devem ser 

levados em consideração na gestão de risco para definir o escopo e os critérios para a 

política de gestão. É a fase em que são identificadas as diretrizes da direção do hospital e o 

ambiente em que o PSP será implantado.  

Os parâmetros internos incluem, entre outros, a estrutura organizacional, os 

objetivos da instituição, os recursos disponíveis, a cultura organizacional e as relações 

contratuais. Os parâmetros externos, por sua vez, incluem os ambientes cultural, legal, 

econômico e tecnológico, os valores externos e as tendências que podem impactar nos 

objetivos internos.  

Tendo identificado os diferentes contextos, o NSP pode optar por uma técnica de 

gestão para o diagnóstico de situações (processos, procedimentos, linhas de ação e 

atividades), que avalia forças motrizes e restrições, a fim de detectar quais são as barreiras a 

superar e o nível de prioridade.  

 

3.4.2. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO  

Nesta etapa, o NSP deve identificar os riscos para a segurança do paciente, 

considerando a origem (ou fonte) do risco, as causas e consequências, o momento e o local 

em que o evento pode ocorrer, além dos fatores contribuintes.  

Faz-se necessária a identificação das fontes (formais e informais) que têm sido 

consideradas para identificar esses problemas. São consideradas fontes usuais: relatórios, 

eventos adversos (EAs) notificados, avaliação em processo de acreditação, indicadores, 

auditorias, resultados de pesquisas sobre qualidade e satisfação dos usuários, reclamações 

dos usuários, avaliação de desempenho das equipes, informações em mídia, entre outros.  

O objetivo é identificar as oportunidades para melhorar os problemas de segurança, 

descrevendo, ainda, os pontos fortes e fracos de cada área. O NSP deve descrever as 

definições adotadas pela instituição para diferentes riscos, incidentes (near miss*) e EAs.  

Os critérios e os procedimentos padronizados para a classificação dos riscos devem 

ser estabelecidos nesta etapa. É importante lembrar que, para efeito da RDC ANVISA no 

36/2013, existem definições e nomenclaturas que são referências para a vigilância sanitária 

no que diz respeito à norma que institui ações para a segurança do paciente em serviços de 



 

 

saúde. Vale ressaltar que o PSP somente poderá utilizar terminologias oficiais sobre 

segurança do paciente descritas nos diversos documentos de referência sobre o assunto.  

 

3.4.3. ANÁLISE DO RISCO  

Inclui uma estimativa do risco baseada especialmente em dois parâmetros: 

frequência e gravidade do evento. Conhecer a magnitude, a probabilidade de ocorrência e as 

consequências do evento tornam possíveis as intervenções corretas para minimizar os 

efeitos em cenários previamente identificados como vulneráveis.  

 

3.4.4. AVALIAÇÃO DO RISCO  

Este processo reúne os dados de identificação e análise de risco para uma tomada de 

decisão. Para determinar se a magnitude do risco é tolerável ou não, o NSP deve comparar 

os resultados da análise com os parâmetros estabelecidos na primeira etapa para a 

classificação dos riscos (estabelecimento do contexto). As decisões estratégicas para o 

tratamento do risco partem dessa avaliação.  

 

3.4.5. TRATAMENTO DO RISCO  

Após a identificação dos problemas prioritários e a realização da análise das causas, o 

NSP deve determinar ações para eliminar, reduzir, controlar ou prevenir os riscos, 

considerando a existência e a disponibilidade de medidas efetivas. Por outro lado, também 

pode decidir pelo não tratamento de determinado risco. Nesta etapa, é importante definir 

um cronograma de atividades e estabelecer claramente as tarefas e os responsáveis pelas 

ações, registrando sistematicamente o progresso obtido.  

Na descrição das ações para cada risco priorizado, devem ser seguidas as seguintes 

orientações:  

 utilizar como referência para todas as ações do NSP propostas no PSP os documentos 

oficiais que tratam do tema (Protocolos do Ministério da Saúde, RDC ANVISA no 

36/2013, Portaria MS no 529/2013), descrevendo-as na forma de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs), que deverão ser elaborados pelos diversos setores da 

Organização Militar de Saúde;  



 

 

 definir os processos de gestão de riscos e as ações para a segurança do paciente em 

cada risco identificado (ações e/ou barreiras para a minimização dos riscos, incluindo, 

sempre que possível, o fluxograma das atividades);  

 descrever os planos de contingência (medidas a serem tomadas em situações de 

emergência, quebra de barreiras de segurança ou de perda de controle) para os 

riscos de EAs prioritários na instituição.  

 

3.4.6. COMUNICAÇÃO DO RISCO  

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. Os resultados do Plano também devem ser divulgados para que 

todos possam verificar se houve progresso com a implantação das ações a partir de uma 

comparação com o diagnóstico da situação inicial. Isso também contribui para o 

engajamento de colaboradores e usuários na cultura de segurança.  

O PSP deve descrever as estratégias e os instrumentos para a comunicação dos riscos 

na instituição (alerta, comunicado, informe, site institucional, e-mail, entre outros), além de 

prever a metodologia de verificação da efetividade da comunicação.  

O coordenador do NSP deverá se reportar ao Diretor do Hospital para traçar as estratégias 

de comunicação, inclusive para estabelecer que dados serão divulgados. Em relação ao 

paciente, deve-se pensar desde a comunicação do incidente para a família até o modo como 

a informação dos resultados do monitoramento dos indicadores pode ser divulgada pelo 

Serviço de Saúde.  

 

3.4.7. MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA  

Nesta etapa, deve ser feita a análise crítica de todo processo de gerência de risco, 

incluindo a identificação de eventuais falhas e as respectivas melhorias necessárias. O 

monitoramento deve ser feito de modo constante e sistemático, buscando sempre o 

aperfeiçoamento do processo. Instrumentos podem ser criados para essa atividade, 

levando-se em consideração as características da instituição.  

  

 

 



 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo apresentado pode-se confirmar que a segurança do paciente é 

um princípio básico e um requisito para o cuidado de qualidade. Ela envolve a redução de 

riscos de danos ao paciente para um mínimo aceitável, considerando-se a complexidade de 

alguns procedimentos e tratamentos. O cuidar com segurança envolve profissionais de 

saúde qualificados e treinados, agindo de forma correta, de acordo com protocolos, 

processos e sistemas institucionais.  

O NSP surge neste contexto para promover a implementação de ações voltadas à 

segurança do paciente, com vistas ao alcance da qualidade das atividades desenvolvidas nos 

serviços de saúde. Dentre suas competências está elaborar, implantar, divulgar e atualizar o 

PSP nos serviços de saúde, além de monitorar seus indicadores.  

Esse NSP independe dessa instituição ser civil ou militar porque os princípios e 

legislação são os mesmos para qualquer instituição ou serviço de saúde.  
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