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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo metodológico, de produção tecnológica com os 

seguintes objetivos: identificar os eventos adversos em saúde e queixas 

técnicas notificados em um hospital público do sul do país, no período 

de abril de 2014 a dezembro de 2016; descrever as facilidades e as 

dificuldades dos profissionais de saúde para realizar o processo de 

notificação de eventos adversos em saúde, visando à construção de uma 

tecnologia educacional; e construir um infográfico animado educacional 

sobre o processo de notificação de eventos adversos em saúde e queixas 

técnicas para os profissionais de saúde no contexto hospitalar. O estudo 

foi realizado em um hospital público cardiovascular de alta 

complexidade, da região sul do país. Para a coleta de dados quantitativos 

foram analisadas as fichas de notificação preenchidas no período de 

abril de 2014 a dezembro de 2016, utilizando análise estatística 

descritiva, evidenciando 1.580 notificações. Observou uma 

predominância dos eventos adversos no sexo masculino e na faixa etária 

entre 66 e 75 anos. O setor que mais notificou os eventos adversos e 

queixas técnicas foram as enfermarias (33,7%), a emergência (26,4%) e 

a Unidade de Terapia Intensiva coronariana (24,7%). Os eventos mais 

notificados estão relacionados ao erro ou quase erro de medicação 

(22,2%), a flebite (16,45%), os hematomas relacionados ao uso de 

enoxaparina (9,24%), as complicações pós-punção arterial (8,9%), a 

queda (8,8%), as complicações de sítio cirúrgico (7,4%), a lesão por 

pressão (6,3%) e a exteriorização não intencional de dispositivo (6,3%). 

Houve um baixo número de notificações registradas relacionadas à 

hemovigilância (1%), à tecnovigilância (0,6%) e à farmacovigilância 

(0,2%). Para a coleta de dados qualitativos utilizou-se a entrevista 

semiestruturada com 39 profissionais de saúde, no período de abril e 

maio de 2017. Utilizou-se a Análise Temática para os dados das 

entrevistas, sendo agrupado em duas categorias: facilidades para realizar 

a notificação de eventos adversos e os obstáculos que dificultam este 

processo. A prática ilustra o medo da punição, a fragilidade no 

conhecimento, a sobrecarga de trabalho e o descompromisso dos 



 

 

profissionais, gerando subnotificação. Aponta também dificuldades em 

relação ao descumprimento de rotinas e o despreparo para utilizar a 

ficha de notificação na instituição. Alguns aspectos positivos apontados 

estão relacionados ao apoio do Núcleo de Segurança do Paciente, o 

feedback das notificações e o reconhecimento da importância da 

notificação dos eventos adversos em saúde. A construção do infográfico 

animado educacional ocorreu em três etapas. A primeira etapa foi a pré-

produção que contempla o roteiro, a direção de arte, a gravação de voz, 

o storybord e o animatic; a produção e a pós-produção. Ressalta-se que 

a criação do roteiro foi decorrente do agrupamento da descrição da 

vivência dos profissionais de saúde frente à ocorrência de eventos 

adversos em saúde e das queixas técnicas e a sua identificação. Espera-

se que o infográfico animado possa ser utilizado como uma estratégia de 

ações educativas para os profissionais de saúde frente à necessidade de 

identificar e analisar os eventos adversos, a fim de minimizar a sua 

ocorrência nos pacientes, sendo este um desafio no âmbito da segurança 

do paciente. 

 

Palavras-chave: Segurança do paciente. Notificação de Eventos 

Adversos. Educação. Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Infográfico Animado. 
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ABSTRACT 

This is a methodological study of technological production with the 

following objectives: to identify adverse events and technical 

complaints in health care as reported in a public hospital in the south of 

the country from April 2014 to December 2016; to describe the facilities 

and difficulties that healthcare professional shave to perform the process 

of reporting adverse events in healthcare, aiming to build an educational 

technology; and to build an education animated infographic of the 

process of reporting adverse events in healthcare and technical 

complaints by healthcare providers in hospitals. The study was 

conducted in a high complexity cardiovascular public hospital in the 

southern region of the country. To collect quantitative data, the records 

of adverse cases that occurred from April 2014 to December 2016 were 

reviewed, using descriptive statistical analysis, evidencing 1,580 

reported cases. There was predominance of adverse events in male 

patients and in ages between 66 and 75 years. The greatest number of 

records of adverse events and technical complaints were from nurse 

stations(33.7%), emergency room (26.4%) and coronary Intensive Care 

Unit (24.7%). The majority of records of adverse events were related to 

medication error or near miss (22.2%), phlebitis (16.45%), enoxaparin-

related hematomas (9.24%), arterial post-puncture complications 

(8.9%), fall (8.8%), surgical site complications (7.4%), pressure injury 

(6.3%) and nonintentional device exteriorization (6.3%). There was a 

small number of records related to hemovigilance (1%), technovigilance 

(0.6%) and pharmacovigilance (0.2%).For the collection of qualitative 

data, semi-structured interviews with 39 healthcare providers were 

conducted from April to May 2017.The Thematic Analysis was used for 

the interview data, which was grouped into two categories: facilities to 

report adverse events and obstacles to this process. The practice 

illustrates fear of punishment, knowledge fragility, work overload, and 

poor commitment of professionals, leading to underreporting. It also 

points to difficulties related to nonfulfillment of procedures and lack of 



 

 

training on how to complete the case records in the institution. Some 

positive aspects are related to the support of the Patient Safety Center, 

the feedback of reports and the recognized importance of recording 

adverse events in healthcare. The construction of the education animated 

infographic occurred in three stages. The first stage was pre-production, 

which includes the script, art direction, voice recording, storyboard and 

animatic; production and post-production. It should be noted that the 

script creation was the result of the group of descriptions of adverse 

events and technical complaints experienced by healthcare 

professionals, and their identification. It is our hope that the animated 

infographic may be used as a strategy for educational actions by 

healthcare professionals due to the need to identify and review adverse 

events, in order to minimize their occurrence in patients, which is a 

challenge in terms of patient safety. 

 

Keywords: Patient safety. Record of adverse events. Education. 

Information technology and communication. Animated infographic.  
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RESUMEN 

Este es un estudio metodológico de producción tecnológica con los 

siguientes objetivos: identificar los eventos adversos en salud y quejas 

técnicas notificados en un hospital público del sur de Brasil, en el 

período de abril de 2014 a diciembre de 2016; describir las facilidades y 

dificultades de los profesionales de la salud para realizar el proceso de 

notificación de eventos adversos en salud, con el fin de construir una 

tecnología educacional; y crear un infográfico animado educacional 

sobre el proceso de notificación de eventos adversos en salud y quejas 

técnicas para los profesionales de la salud en el contexto hospitalario. El 

estudio se realizó en un hospital público cardiovascular de alta 

complejidad, de la región sur de Brasil. Para la recolección de datos 

cuantitativos se analizaron los formularios de notificación 

cumplimentados en el período de abril de 2014 a diciembre de 2016 

utilizando el análisis estadístico descriptivo, que evidenció 1.580 

notificaciones. Se observó una predominancia de los eventos adversos 

en individuos del sexo masculino yen la franja etaria entre 66 y 75 años. 

Los sectores que más notificaron eventos adversos y quejas técnicas 

fueron las enfermerías (33,7%), emergencia (26,4%) y la Unidad de 

Cuidados Intensivos coronaria (24,7%). Los eventos más notificados se 

relacionan con errores o casi errores de medicación(22,2%), la flebitis 

(16,45%), los hematomas relacionados con el uso de enoxaparina 

(9,24%), las complicaciones post punción arterial (8,9%), las caídas 

(8,8%), las complicaciones del sitio quirúrgico (7,4%), la lesión por 

presión (6,3%) y la exteriorización no intencional de un dispositivo 

(6,3%). Hubo un número bajo de notificaciones registradas relacionadas 

con la hemovigilancia (1%), la tecnovigilancia (0,6%) y la 

farmacovigilancia (0,2%).Para la recolección de datos cualitativos, se 

utilizó la entrevista semiestructurada con 39 profesionales de salud, en 

el período de abril y mayo de 2017. Se utilizó el Análisis Temático para 

los datos de las entrevistas considerando dos categorías: facilidades para 

realizar la notificación de eventos adversos y los obstáculos que 

dificultan ese proceso. La práctica muestra el miedo a las represalias, la 



 

 

fragilidad del conocimiento, la sobrecarga de trabajo y la falta de 

compromiso de los profesionales, que generan la baja notificación. 

Indica también las dificultades con relación al incumplimiento de rutinas 

y la falta de preparación para utilizar el formulario de notificación en la 

institución. Algunos aspectos positivos señalados se refieren al apoyo 

del Núcleo de Seguridad del Paciente, al feedbackde las notificaciones 

yal reconocimiento de la importancia de la notificación de los eventos 

adversos en salud. La creación del infográfico animado educacional se 

dio en tres etapas. La primera etapa fue la de preproducción, que 

contempla el guión, la dirección de arte, la grabación de voz, el guión 

gráfico (storyboard) y el animatic; la segunda, la de producción; y la 

tercera, la de posproducción. Se señala que la creación del guión se 

originó de la reunión de las descripciones de vivencias de los 

profesionales de la salud ante eventos adversos en salud y las quejas 

técnicas y su identificación. Se espera poder utilizar el infográfico 

animado como una estrategia para acciones educativas para los 

profesionales de la salud debido a la necesidad de identificar y analizar 

los eventos adversos, con el fin de minimizar su ocurrencia con los 

pacientes, un desafío en el área de la seguridad del paciente. 

 

Palabras clave: Seguridad del paciente. Notificación de Eventos 

Adversos. Educación. Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Infográfico Animado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições de saúde estão cada vez mais preocupadas em 

garantir qualidade à assistência prestada. Neste contexto, o tema 

segurança do paciente vem sendo cada vez mais difundido nas 

instituições de saúde, com a implementação de medidas de prevenção à 

exposição aos riscos, bem como aos danos decorrentes da assistência à 

saúde (FASSINI; HAHN, 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como segurança 

do paciente a “redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário, associado ao cuidado de saúde”. Sendo o mínimo 

aceitável o que refere aquilo 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 (WHO, 2009). 

A segurança do paciente deve ser ativamente estimulada para 

redução de erros e danos, visando o alcance de uma assistência de 

qualidade. Destaca-se que o erro é definido como uma falha em executar 

uma ação/assistência e o dano é o comprometimento da estrutura ou 

função do corpo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, 

incapacidade ou disfunção, podendo assim, ser físico, social ou 

psicológico (WHO, 2009). 

A compreensão dos erros também é importante para garantir o 

aprendizado e proporcionar mudança nas ações (VINCENT, 2009). 

Assim, proporcionar uma assistência segura é um dever dos serviços de 

saúde e um direito do paciente, porém, identifica-se na prática clínica 

números significativos no que se refere à ocorrência de eventos adversos 

nos diversos cenários e as causas são multifatoriais (FELDMAN; 

BOHOMOL, 2014). 

De acordo com a Classificação Internacional de Segurança do 

Paciente da OMS, incidente é o evento ou circunstância que poderia ter 

resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente. Já o evento 

adverso é um incidente que resulta em dano não intencional decorrente 

da assistência e não relacionado à evolução natural da doença de base do 

paciente (WHO, 2009; BRASIL, 2013a). 

De acordo com Peterlini e Saes (2014) os eventos adversos 

ocorrem por falha de um sistema e não por culpa de um indivíduo 

isoladamente. Estas falhas podem estar relacionadas a diversos fatores, 

dentre eles: a gestão, a formação profissional, a má qualificação 

profissional, os problemas culturais, a falta de educação permanente, a 

falta de comunicação entre os profissionais, a falta de recursos 

financeiros, a falta de comunicação com o paciente, bem como 
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sobrecarga de trabalho, ausências de protocolos e de processos de 

trabalho. 

Outro fator importante relacionado à segurança do paciente é a 

queixa técnica de material, de equipamentos médicos hospitalares e de 

medicamentos. Desta forma, identificar o perfil dos produtos de saúde 

notificados como queixa técnica é importante para a construção de 

indicadores que possibilitem o processo de seleção e aquisição dos 

materiais, subsidiando medidas e possíveis intervenções dos órgãos 

responsáveis pela sua regulamentação (AZULINO et al., 2013). Diante 

da perspectiva dos produtos para saúde ocasionarem danos aos pacientes 

e profissionais é necessário monitorar a produção e o seu uso, a fim de 

conhecer suas peculiaridades e planejar ações preventivas para redução 

dos riscos (BRASIL, 2010). 

No decorrer dos anos, observou-se um crescimento do número de 

pacientes vítimas de danos devido a falhas na segurança em 

procedimentos realizados em hospitais, alguns destes pacientes 

permanecem com sequelas temporárias, definitivas ou até mesmo 

morrem em decorrência de uma assistência insegura, na qual medidas de 

prevenção poderiam ter sido adotadas com objetivos de diminuir este 

quadro (WHO, 2012). 

De maneira geral, os eventos adversos que acometem os 

pacientes aumentam o tempo de internação, os gastos financeiros, além 

da perda de confiança no serviço de saúde e baixa satisfação dos 

pacientes e profissionais. Os eventos adversos são um problema de 

saúde pública mundial, sendo responsabilidade dos serviços de saúde e 

dos que atuam neles transformar o modelo assistencial, proporcionando 

segurança, efetividade, eficiência e centrado no paciente (BRANCO 

FILHO, 2014). 

Em estudo realizado em 58 hospitais de países latino-americanos 

que teve como objetivo identificar a prevalência de pacientes que 

sofreram um evento adverso apontou que de11. 379 pacientes internados 

e observados, 1.191 sofreram pelo menos um evento adverso 

relacionado à qualidade do cuidado e a taxa de prevalência foi de 10,5%, 

sendo que mais de 28% dos eventos adversos causaram incapacidade e 

6% foram associados à morte do paciente. Ainda 60% dos eventos 

adversos foram considerados evitáveis (ARANAZ et al., 2011). 

Corroborando com um estudo brasileiro desenvolvido em três 

hospitais do Rio de Janeiro que observou 1.103 pacientes, no qual 

avaliou a incidência de eventos adversos em saúde e evidenciou a 

ocorrência de 7,6%, sendo que a proporção dos que são evitáveis foi de 

66,7% (MENDES et al., 2009). 
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Outro estudo avaliou a ocorrência de eventos adversos e o 

impacto deles sobre o tempo de permanência e a mortalidade em uma 

unidade de terapia intensiva, mostrando que a taxa de incidência de 

eventos adversos foi de 9,3%, impactando no aumento do tempo de 

internação (ROQUE; TONINI; MELO, 2016). 

Martins e outros pesquisadores (2011) identificaram que a taxa de 

mortalidade hospitalar foi de 8,5%, sendo que 34% ocorreram em 

pacientes que sofreram eventos adversos em saúde e a mortalidade 

relacionada a evento  prevenível de 2,3%.  

Para que ocorra a minimização dos eventos adversos é necessária 

a identificação destes e a sua notificação, a qual é considerada um meio 

de comunicação, que possibilita à instituição o conhecimento de falhas e 

erros, proporcionando a construção de um banco de dados e a execução 

de modificações e o planejamento de processos mais seguros, 

permitindo a prevenção de novos eventos adversos (WATCHER, 2013; 

SILVA et al., 2015). 

Anderson e colaboradores (2013) realizaram um estudo sobre a 

opinião dos profissionais de saúde em relação à efetividade da 

notificação de eventos adversos em saúde. Os resultados evidenciaram 

que este é um método com um efeito positivo sobre a segurança, 

considerando que promove modificações no processo de cuidar e por 

também gerar mudanças nas atitudes e no conhecimento dos 

profissionais de saúde. 

Por outro lado, ainda há dificuldades nas instituições de saúde 

relacionadas à falta de comunicação sobre a ocorrência e notificação de 

eventos adversos, bem como de suas possíveis causas, gerando uma 

lacuna que prejudica as ações dos gestores e profissionais de saúde na 

realização do planejamento e desenvolvimento de estratégias voltadas à 

adoção de práticas seguras (PETERLINI; SAES, 2014). 

A não notificação ou a subnotificação por parte dos profissionais 

de saúde é uma realidade em várias instituições. Acredita-se que existem 

fatores que levam os profissionais a não aderir a esta prática, dentre eles: 

a culpa, a vergonha, o medo de punição, a dificuldade em identificar um 

evento adverso, dificuldades para preencher os formulários, a falta de 

tempo dos profissionais, a demora no retorno aos profissionais quanto às 

melhorias implantadas, entre outros, que precisam ser identificados 

(VINCENT, 2009; WATCHER, 2013; PETERLINI; SAES, 2014). 

Desta forma, é necessário conhecer a realidade brasileira quanto à 

ocorrência de eventos adversos em saúde e queixas técnicas, através do 

envolvimento das instituições de saúde para que identifiquem e 

monitorizem os eventos, bem como estabelecer medidas corretivas com 
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as informações, além de notificá-las aos órgãos governamentais 

(CAPUCHO et al., 2013). 

Diante disto, a implantação de sistemas de notificação de eventos 

adversos tem sido encorajada nos serviços de saúde como uma forma de 

reunir dados que contribuam para melhoria significativa na segurança do 

paciente (REIS, 2014). 

Nesta perspectiva, o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, 

em cumprimento a Portaria nº 529 (BRASIL, 2013a) e a Resolução da 

Diretoria Colegiada nº 36 (BRASIL, 2013b), constituiu em fevereiro 

2014 o Núcleo de Segurança do Paciente (NUSEP). Este núcleo tem o 

objetivo de promover e implantar atividades para a qualificação do 

cuidado em saúde, voltada a segurança do paciente, destacando-se a 

implementação do processo de notificação de eventos adversos em 

saúde e queixas técnicas. 

Nesta instituição, a notificação é realizada através de um 

instrumento denominado “Ficha de notificação de incidentes, eventos 

adversos em saúde e queixas técnicas”, no qual os profissionais 

preenchem voluntariamente e anonimamente, sendo posteriormente 

encaminhada para o NUSEP. Outra forma de identificar os eventos 

adversos em saúde é mediante a queixa de um paciente ou familiar no 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). 

Nesta instituição, atuo como enfermeira e membro do NUSEP, e 

que dentre algumas funções realizadas está a de receber as notificações, 

investigar e analisar os eventos adversos em saúde e junto com os 

demais membros do núcleo propor mudanças no processo de trabalho.  

Sendo assim, este estudo tem como objeto de investigação o 

processo de notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas 

realizadas pelos profissionais de saúde. O interesse pelo tema surgiu 

pela minha prática profissional, a partir da preocupação com as falhas no 

processo de notificação. Tinha clareza que esta situação prejudicava 

tanto na identificação de eventos adversos e das queixas técnicas, bem 

como a correção de possíveis falhas decorrentes do processo. Evidencia-

se que a não identificação dos eventos adversos e a não correção das 

falhas colocam em risco a segurança do paciente, com condição 

associada a danos e até a morte. 

Neste sentido, para que ocorra a transformação da realidade e 

melhoria na segurança do paciente torna-se necessário disponibilizar 

informações aos profissionais de saúde e promover práticas 

educacionais para estimular a adesão dos profissionais de saúde ao 

processo de notificação de eventos adversos em saúde e queixas 

técnicas. 
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De acordo com a Política Nacional de Educação em Saúde deve-

se incluir no cotidiano das instituições o processo educativo, com o 

objetivo de propor mudança nas práticas assistenciais, privilegiar o 

conhecimento prático em suas ações educativas e favorecer a reflexão 

compartilhada e sistemática (BRASIL, 2009a). Somado a isso, ressalta o 

cumprimento às áreas de ação do Programa de Segurança do Paciente da 

OMS, o qual indica o uso de tecnologias para a segurança do paciente e 

a educação para o cuidado seguro (WHO, 2013). 

Na área da saúde, as práticas educativas têm importante papel na 

formação, atualização e capacitação dos profissionais, principalmente 

quando se tem um despertar reflexivo do profissional perante sua prática 

assistencial. Assim, acredita-se que esta pode ser uma estratégia também 

utilizada no cenário da segurança do paciente. De acordo com o 

Ministério da Saúde, os serviços de saúde precisam adotar um 

comportamento de aprendizagem contínua, no qual a notificação dos 

eventos adversos em saúde e as queixas técnicas e a análise de suas 

causas sejam elementos disparadores de melhorias nos processos 

assistenciais (BRASIL, 2013b). 

De acordo com Struchiner e Ricciardi (2003), uma estratégia de 

grande importância no processo de ensino aprendizagem e que vem 

sendo uma aliada à educação é o uso de tecnologias, considerando suas 

características de interatividade. Diante disto, é de extrema importância 

que ocorra um estreitamento entre a educação e a tecnologia, afinal, 

vivemos em uma era tecnológica, no qual as múltiplas tecnologias da 

informação e comunicação estão cada vez mais próximas e disponíveis 

para as pessoas, sendo os ambientes digitais ideais para organizar 

informações e interação entre o conhecimento e os profissionais. 

Devido à evolução no cenário educacional e tecnológico, exige-se 

uma mudança na conduta profissional enquanto agentes educacionais 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Neste sentido as 

tecnologias são caminhos valiosos e fundamentais para desenvolver o 

processo de aprendizagem com mais facilidade e o seu uso possibilita a 

comunicação afetiva, permitindo e viabilizando as maneiras de 

expressão do pensar e do comunicar (BRANDÃO FILHO, 2014). 

Corroborando com Vasconcelos (2013), no qual as tecnologias da 

informação e comunicação (TICs) são ferramentas complementares, 

desenvolvidas para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de 

forma colaborativa, valorizando a autoaprendizagem. Aliado a este 

cenário, existem diferentes linguagens para apresentar e significar a 

informação, sendo uma dessas formas é o infográfico, no qual ocorre a 

consolidação de uma comunicação simples com a junção de imagem e 
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texto, oportunizando uma capacitação para a leitura sobre fatos ou 

fenômenos do cotidiano (SOUZA, 2016). 

Assim entende-se que este estudo torna-se relevante pela 

necessidade de avançar nas propostas que utilizam as TICs, 

representando uma estratégia que pode contribuir com a segurança do 

paciente, na medida em que são incorporadas ações educativas em 

relação ao processo de notificação de eventos adversos em saúde e 

queixas técnicas, contribuindo com a prevenção destas ocorrências, bem 

como na possibilidade de produção de conhecimento acerca do tema 

segurança do paciente, amplamente discutido no âmbito mundial.  

Neste sentido, a questão que norteou este estudo foi: Como 

construir um material educacional digital, do tipo infográfico animado 

sobre o processo de notificação de eventos adversos em saúde e queixas 

técnicas a partir do cenário de atuação dos profissionais de saúde? 
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2 OBJETIVOS 

 

a) Identificar os eventos adversos em saúde e queixas técnicas 

notificados em um hospital público do sul do país, no período de 

abril de 2014 a dezembro de 2016. 

b) Descrever as facilidades e as dificuldades dos profissionais de saúde 

para realizar o processo de notificação de eventos adversos em 

saúde, visando à construção de uma tecnologia educacional. 

c) Construir um infográfico animado educacional sobre o processo de 

notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas para os 

profissionais de saúde no contexto hospitalar. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura do tipo 

narrativa. De acordo com Cordeiro e outros (2007), a revisão narrativa 

ou tradicional apresenta uma temática mais aberta; dificilmente parte de 

uma questão de pesquisa bem definida, não exigindo um protocolo 

rígido para sua confecção; a busca das fontes não é pré-determinada, 

sendo frequentemente menos abrangente, porém gera uma análise crítica 

da literatura. Também a seleção dos estudos e a interpretação das 

informações podem estar sujeitas à subjetividade dos autores e é 

adequada para a fundamentação teórica de artigos e de trabalhos de 

conclusão de cursos de graduação e pós-graduação. 

Foram utilizadas como fonte de pesquisa as bases de dados: 

PubMed/Medline, CINAHL, SCOPUS, LILACS – BDENF e SCIELO. 

Para a estratégia de busca dos artigos, foram utilizados os descritores 

cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) nos idiomas 

português, inglês e espanhol: Notificação OR notificações OR notice 

OR notificacion* OR subnotifica* OR under report* OR "nao relatados" 

OR "nao relatado" OR "eventos adversos" OR "evento adverso" OR 

"adverse events" OR "adverse event" OR "Segurança do Paciente" OR 

"Segurança dos Pacientes" OR "Patient Safety" OR "Patients Safety" 

OR "Seguridad del Paciente" OR "educacao" OR "ensino" OR 

"capacitaçao" OR "capacitaçoes" OR "education" OR "teaching" OR 

"Training" OR "educacion" OR "Enseñanza" OR "Capacitación" OR 

“Tecnologia educacional” OR “Educacional Technology” OR 

Tecnología Educacional”. Para a busca dos artigos os seguintes critérios 

de inclusão foram utilizados: estudos originais, em formato de artigo 

científico, trabalhos de conclusão de curso (especialização, dissertação e 

tese); idioma de publicação: inglês, espanhol e português; publicados 

entre o período de 2010 a 2017. Também foram utilizados livros textos e 

resoluções referentes ao tema de estudo. 

 Nesta seção estão contemplados os seguintes tópicos: segurança 

do paciente; notificações de eventos adversos em saúde e tecnologia 

educacional no âmbito da saúde. 

 

3.1 SEGURANÇA DO PACIENTE 

A segurança do paciente é um princípio fundamental na 

assistência à saúde, entretanto cada ponto no processo de cuidar contém 

um grau de insegurança intrínseco. Somando-se com os avanços 

tecnológicos, o sistema de saúde tornou-se complexo e amplo, 
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requerendo mais envolvimento entre profissionais de saúde, 

organizações de saúde, consumidores, fornecedores, gestores, em prol 

da segurança do paciente. Diante deste cenário, mundialmente o 

movimento pela Segurança do Paciente vem proporcionando cada vez 

mais amplo debate sobre qualidade e segurança na assistência à saúde 

(WHO, 2013; BRANCO FILHO, 2014).  

As questões sobre a segurança do paciente e os eventos adversos 

em saúde vêm sendo abordadas de formas distintas no decorrer dos 

anos. Como Hipócrates, conhecido como o pai da medicina e que viveu 

a.C. (460-377 a.C.) propôs, “Primum non nocere” que significa 

“primeiro não cause dano”. Já no século XIX, a enfermeira Florence 

Nightingale dizia “Pode parecer estranho enunciar que a primeira 

exigência de um hospital é não causar dano ao paciente” e incentivou 

mudanças dos cuidados e afirmou que a estrutura e a organização dos 

hospitais influenciam a saúde e a recuperação do paciente (WATCHER, 

2013; TRINDADE; LAGE, 2014). 

Em 1861, Ignaz Philipp Semmelweis, obstetra, publicou o livro 

no qual mostrou a diminuição da mortalidade, em uma maternidade, 

com a lavagem sistemática das mãos. Em 1911, Ernest Amory Codman, 

cirurgião, levantou a questão da falta de avaliação dos resultados das 

cirurgias. Segundo ele, os estudos publicados só mostravam as 

experiências positivas, porém era importante que os resultados reais 

fossem conhecidos. Na década de 80, Avedis Donabedian, médico, faz 

referência sobre a qualidade na saúde, no qual os atributos estruturais 

convertem-se em medidas indiretas da qualidade dos cuidados, assim 

como em indicadores de uma possível assistência deficiente 

(WATCHER, 2013; TRINDADE; LAGE, 2014). 

Historicamente, os eventos adversos em saúde eram considerados 

subproduto inevitável da área da saúde ou resquícios indesejáveis de 

maus provedores de cuidado. Esta visão começou a mudar a partir da 

publicação, em 1999, do relatório Errar é Humano do Institute of 

Medicine (IOM), o qual estimou que 44 mil a 98 mil americanos 

morressem anualmente em decorrência de erros associados à assistência 

a saúde, gerando mobilização e estratégias para a prevenção de falhas 

em diversos países, sendo um marco para a segurança do paciente 

(KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000; WACHTER, 2013; 

MARTINS, 2014). A partir do século XXI, a OMS tem demonstrado 

preocupação com a qualidade do cuidado e com a segurança do paciente 

em serviços de saúde. 

 Em 2004, a Assembleia Mundial da Saúde apoiou a criação da 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que recomendava aos 
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países maior atenção ao tema, tendo como objetivo despertar a 

consciência e o comprometimento político para melhorar a segurança na 

assistência. Os países participantes, incluindo o Brasil, devem lançar 

planos, gerar alertas e realizar iniciativas para promover a segurança dos 

pacientes com base nas áreas de ação do Programa Segurança do 

Paciente da OMS, descritas no quadro1, na página a seguir (BRASIL, 

2011). 

 

Quadro 1-Áreas de ação do Programa Segurança do Paciente da OMS. 

 

Ação 1 O Desafio Global para a Segurança do Paciente pressupõe 

comprometimento e ações em segurança do paciente para 

minimização de risco em todos os países. Em 2005, foi 

lançado o primeiro Desafio Global para a Segurança do 

Paciente, focado na prevenção e redução de IRAS, com o 

tema Uma Assistência Limpa é uma Assistência mais 

Segura. Em 2007, o segundo Desafio Global de Saúde do 

Paciente teve foco na segurança cirúrgica, com o tema 

Cirurgia Seguras salvam Vidas 

Ação 2 Pacientes pela Segurança do Paciente asseguram que a voz 

do paciente esteja no centro do movimento pela saúde do 

paciente em todo o mundo. 

Ação 3 Pesquisa em Segurança do Paciente envolve pesquisas 

internacionais para o conhecimento da natureza do dano ao 

paciente e desenvolvimento de ferramentas de prevenção. 

Ação 4 Taxonomia/Classificação Internacional para Segurança 
do Paciente desenvolve um sistema internacionalmente 

aceito de classificação da informação em segurança do 

paciente, promovendo efetivo aprendizado global. 

Ação 5 Relato e Aprendizagem promovem ferramentas valiosas de 

notificação, análise, investigação e abordagens que 

identificam fontes e causas de riscos, propiciando a 

realização de ações de aprendizado e prevenção de eventos 

adversos. 

Ação 6 Soluções para Segurança do Paciente tratam de 

intervenções e ações práticas para prevenção de dano ao 

paciente. 

Ação 7 Alto 5S difunde boas práticas para a mudança 

organizacional, clínica e de equipe, como: cuidados no 

preparo de soluções concentradas de eletrólitos; controle da 
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medicação nas transições de cuidado; realização de 

procedimentos corretos nos sítios corretos; prevenção de 

falhas de comunicação durante a passagem de plantão; 

prevenção e redução de Infecção Relacionada à Assistência a 

Saúde. 

Ação 8 Tecnologia para segurança do paciente foca na utilização 

de novas tecnologias para promoção da segurança do 

paciente 

Ação 9 Gerenciando conhecimento irá reunir e compartilhar 

conhecimentos sobre a evolução mundial da segurança do 

paciente. 

Ação 

10 

Eliminando infecção da corrente sanguínea associada a 

cateter central concentrará esforços mundiais para ações de 

prevenção, controle e eliminação deste tipo de infecção em 

serviços de saúde. 

Ação 

11 

Educação para cuidado seguro desenvolve guias 

curriculares para estudantes da área da saúde, voltados para a 

segurança do paciente. 

Ação 

12 

Prêmio de segurança envolverá prêmios internacionais de 

excelência no campo da segurança do paciente, 

impulsionando mudança e melhoria nesta área. 

Ação 

13 

Checklists para a área da saúde vem desenvolvendo outras 

listas de verificação de segurança em serviços de saúde (após 

averiguação do sucesso da Lista de Verificação de Segurança 

Cirúrgica na diminuição da morbidade e mortalidade de 

pacientes, tais como: check-lists para Influenza A (H1N1), 

parto seguro e segurança do recém-nascido. 
Fonte: (BRASIL, 2011). 

 

Foram lançadas campanhas para a segurança do paciente nos 

anos 2005-2006, que tinham como foco a prevenção e redução de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), com o tema 

“Uma Assistência Limpa é uma Assistência mais Segura”, e em 2007-

2008 com foco nas cirurgias, com o tema “Cirurgias Seguras salvam 

Vidas” (BRASIL, 2011). 

A segurança do paciente é uma área de conhecimento que está em 
constante construção, na qual estudos e exemplos inovadores aumentam 

o interesse de profissionais e pesquisadores mundialmente, dada a sua 

importante relevância para a sociedade. Neste sentido, destaca-se a Joint 
Commission Internacional (JCI), a qual tem exercido um papel 
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importante na liderança de processos e iniciativas bem sucedidas, tanto 

na avaliação da qualidade dos serviços de saúde, como na criação de 

projetos, campanhas, programas educacionais, consultorias e pesquisas 

(COSTA JUNIOR; YAMAUCHI, 2014). 

Sendo assim, em 2011, a JCI, em parceria coma OMS lançou as 

metas internacionais para a segurança do paciente, com a finalidade de 

promover melhorias específicas em áreas problemáticas da saúde (JCI, 

2013), descritas no quadro 2. 

 

Quadro 2- Metas Internacionais para Segurança do paciente. 

 

Meta 1 Identificar o pacientes corretamente; 

Meta 2 Melhorar a comunicação entre profissionais da assistência; 

Meta 3 Melhorar a segurança de medicações de alta vigilância; 

Meta 4 Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, 

procedimento correto e paciente correto; 

Meta 5 Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de 

saúde; 

Meta 6 Reduzir o risco de lesões aos pacientes, decorrentes de 

quedas 
Fonte: (JCI, 2013).  

 

Em 2017, a OMS lançou o terceiro desafio global da segurança 

do paciente com o tema “Medicação sem danos”, que tem por objetivo 

reduzir 50% dos danos graves e evitáveis relacionados ao uso de 

medicamentos nos próximos cinco anos (OPAS; OMS, 2017). 

No Brasil, os órgãos e os serviços responsáveis por transfusões de 

sangue, pelo controle e prevenção da infecção associada ao cuidado em 

saúde podem ser considerados pioneiros no que diz respeito a medidas 

adotadas para promover a segurança do paciente, com bons resultados 

(BRASIL, 2014). 

A Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria com a 

OMS, vem organizando atividades para o enfrentamento do problema 

das práticas inseguras relacionadas à assistência à saúde. Em 2004, foi 

criado a Rede Nacional de Investigação de Surtos e Eventos adversos 

em saúde em Serviços de Saúde (RENISS), com o objetivo de investigar 

os surtos e eventos adversos em saúde hospitalares e intervir com ações 

rápidas (BRASIL, 2011). 
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O país avançou nos termos da Aliança Mundial com o 

monitoramento das infecções hospitalares, a implantação da estratégia 

multimodal para a higienização das mãos, o desafio da cirurgia segura, 

desenvolveu o sistema informatizado de notificação denominado de 

NOTIVISA voltado para a vigilância pós-comercialização e queixas 

técnicas (BRASIL, 2011). 

Em outubro de 2011 iniciou os trabalhos para propor as 

estratégias e as ações para a implantação do Plano Nacional de 

Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde e outro marco 

importante foi a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

n° 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de 

funcionamento para os serviços de Saúde (BRASIL, 2011). 

A partir de abril de2013, o Ministério da Saúde instituiu o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com o objetivo de 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional (BRASIL, 2013a). 

O PNSP tem função de promover o protagonismo dos 

profissionais e das equipes nos processos de qualificação do cuidado, 

sendo necessário seguir alguns princípios, dentre estes, destacam-se: o 

comprometimento dos dirigentes e gestores do SUS; governança plural 

ampla com participação dos atores com acúmulos, aportes e 

responsabilidades com a qualidade e segurança do cuidado; coordenação 

gestora e executiva do programa, com disponibilidade apoiada por uma 

estrutura, e recursos compatíveis com a dimensão e complexidade da 

implementação de um programa dessa envergadura e a ação de 

comunicação social ampla para que a busca pela segurança do paciente 

passe a ser de domínio público (BRASIL, 2014). 

Em julho de 2013, através da RDC nº36, a ANVISA instituiu 

ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde e estabeleceu a 

implantação dos núcleos ou comitês de segurança do paciente, definidos 

como a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a 

implementação de ações voltadas à segurança do paciente (BRASIL, 

2013b). 

Ainda em 2013, o Ministério da Saúde publica os seis protocolos 

básicos de segurança do paciente (Quadro 3), podendo ser adaptados à 

realidade de cada instituição de saúde, sendo implantados e monitorados 

pelo núcleo de segurança do paciente (BRASIL, 2013c; BRASIL, 

2013d). Os núcleos contam com a participação de uma equipe 

multidisciplinar e outra atribuição importante está relacionada a 

notificação dos eventos adversos em saúde e queixas técnicas ao 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2015a). 
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Quadro 3 - Protocolos do Programa de Segurança do Paciente 

recomendados pela ANVISA. 

 

Protocolo 1 Identificação correta do paciente; 

Protocolo 2 Prevenção de úlcera por pressão; 

Protocolo 3 Segurança na prescrição, uso, e administração de 

medicamentos; 

Protocolo 4 Cirurgia segura 

Protocolo 5 Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde; 

Protocolo 6 Prevenção de quedas. 
Fonte: (BRASIL, 2013a). 

  

De acordo com a ANVISA, a notificação em nível nacional 

iniciou-se com o sistema de relato de eventos adversos com 

medicamentos (farmacovigilância), materiais médico hospitalares 

(tecnovigilância), sangue e derivados (hemovigilância). Com a 

implantação do PNSP e posteriormente a criação dos Núcleos de 

Segurança do Paciente nas instituições, tem início a obrigatoriedade de 

notificação de eventos adversos relacionados à assistência (BRASIL, 

2013b; ANVISA, 2015a). 

Sendo assim, em cumprimento ao PNSP, os eventos adversos em 

saúde decorrentes da prestação do serviço de saúde devem ser 

notificados ao núcleo de segurança do paciente da instituição, assim 

como é obrigatório os núcleos de segurança realizar a notificação à 

ANVISA. Em nível nacional, são considerados prioritários para a 

notificação e investigação os eventos considerados graves, como os 

never events (Quadro 4), ou seja, os eventos que nunca deveriam ocorrer 

em serviços de saúde. A notificação dos eventos adversos em saúde 

deve ser realizada mensalmente pelo núcleo de segurança do paciente, 

até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, porém os 

eventos que evoluírem para óbito deverão ser notificados em até 72 

horas do ocorrido, por meio do sistema NOTIVISA (BRASIL, 2013b). 
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Quadro 4- Lista de Never Events de acordo com a Anvisa. 

 

Óbito ou lesão grave de paciente associados a choque elétrico durante a 

assistência dentro do serviço de saúde; 

Procedimento cirúrgico realizado em local errado; 

Procedimento cirúrgico realizado no lado errado do corpo; 

Procedimento cirúrgico realizado no paciente errado; 

Realização de cirurgia errada em um paciente; 

Retenção não intencional de corpo estranho em um paciente após a 

cirurgia; 

Óbito intraoperatório ou imediatamente pós-operatório / pós-

procedimento em paciente ASA Classe 1; 

Óbito ou lesão grave de paciente resultante de perda irrecuperável de 

amostra biológica insubstituível; 

Gás errado na administração de O2 ou gases medicinais; 

Contaminação na administração de O2 ou gases medicinais;  

Alta ou liberação de paciente de qualquer idade que seja incapaz de 

tomar decisões, para outra pessoa não autorizada; 

Óbito ou lesão grave de paciente associado à fuga do paciente; 

Suicídio de paciente, tentativa de suicídio ou dano autoinfligido que 

resulte em lesão séria durante a assistência dentro do serviço de saúde; 

Óbito ou lesão grave de paciente associados ao uso de contenção física 

ou grades da cama durante a assistência dentro do serviço de saúde; 

Inseminação artificial com o esperma do doador errado ou com o óvulo 

errado; 

Óbito ou lesão grave materna associado ao trabalho de parto ou parto em 

gestação de baixo risco; 

Óbito ou lesão grave de paciente resultante de falha no seguimento ou 

na comunicação de resultados de exame de radiologia; 

Óbito ou lesão grave de paciente ou colaborador associado à introdução 

de objeto metálico em área de Ressonância Magnética; 

Óbito ou lesão grave de paciente associados à queimadura decorrente de 

qualquer fonte durante a assistência dentro do serviço de saúde;  

Lesão por pressão estágio III (perda total de espessura tecidual – tecido 

adiposo subcutâneo pode ser visível, sem exposição dos ossos, tendões 
ou músculos); 

Lesão por pressão estágio IV (perda total de espessura dos tecidos com 

exposição dos ossos, tendões ou músculos). 
Fonte: (ANVISA, 2015a). 
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Os núcleos de segurança do paciente devem atuar para melhoria 

da cultura de segurança nos serviços de saúde através de ações que 

busquem o apoio aos profissionais para que possam compartilhar 

informações sobre os eventos adversos, evitando acusações, mas 

preservando o aspecto da responsabilidade pessoal; a análise dos 

eventos, enfatizando o “por que” ocorreu, e não somente “quem” está 

envolvido; o estabelecimento de planos de ação para a redução dos 

eventos relatados; o envolvimento dos pacientes e do público adotando 

uma política de revelação franca frente à ocorrência de eventos 

adversos; verificação se as recomendações feitas após a ocorrência de 

um evento estão sendo implementadas e avaliadas e se algo ainda 

precisa ser feito para a prevenção de novos eventos (BRASIL, 2013b; 

BRASIL, 2016). 

O PNSP conceitua “Cultura de Segurança” como um conjunto de 

valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o 

comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a 

culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e 

melhorar a atenção à saúde (BRASIL, 2013b). 

Neste sentido, a cultura da segurança do paciente deveria ser 

inserida nas nos serviços de saúde de forma mais consolidada e 

estruturada, possibilitando a garantia da segurança dos pacientes e o 

desenvolvimento das melhores práticas assistenciais (WEGNER et al., 

2016).  

Carvalho e outros (2017), com o intuito de avaliar a cultura de 

segurança do paciente em três hospitais públicos do Ceará apontou que 

o nível da cultura de segurança está abaixo do ideal, no qual as ações 

gerenciais representam um sinal de alerta, sendo considerada como o 

principal fator que contribui para o enfraquecimento da cultura. 

Em algumas instituições de saúde, diante da ocorrência do erro, 

prevalece uma cultura mais reativa e defensiva do que uma proativa, 

evidenciando um modelo de gestão baseado em uma cultura punitiva, no 

qual a causa do erro é atribuída unicamente ao profissional, não 

considerando o papel dos processos, sistemas ou estruturas de trabalho. 

Ainda está presente uma era de paradigmas em transição e caberá aos 

gestores direcioná-las para caminhos estratégicos inovadores ou pela 

continuidade da fragmentação processual, dificultando a integração dos 

serviços e o foco no paciente, possibilitando condições de insegurança 

(COSTA JÚNIOR; YAMAUCHI, 2014). 

Para Trindade e Lage (2014), há a necessidade de mudança de 

uma cultura de culpabilização do indivíduo para uma cultura de 

segurança e de aprendizagem a partir do erro, por meio de criação de 
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sistemas de notificação confidenciais de eventos adversos em saúde, 

incentivo aos profissionais a reportá-los, proceder sua análise 

sistemática e divulgar os resultados e as recomendações de melhoria. 

Diante deste contexto, a responsabilização deve ser cada vez mais 

difundida, destacando a importância de responsabilizar as pessoas por 

suas ações, mas não por falhas em processos ou sistemas. O conceito de 

uma cultura justa, em que os profissionais de saúde sejam 

responsabilizados por suas ações, mas com a organização de ações de 

forma justa, sem a busca apenas pela culpa (FRANKEL et al., 2017). 

Em síntese, a cultura de segurança do paciente engloba a 

aprendizagem e a melhoria contínua, buscando oportunidades para 

prestar um cuidado seguro, confiável e efetivo, baseado em novos 

conhecimentos científicos, novas abordagens ou novos avanços na saúde 

(FRANKEL et al., 2017). 

Outro ponto em discussão recomendado pela OMS é o 

cumprimento deum dos principais eixos definidos para o Programa de 

Segurança do Paciente que consiste no envolvimento do cidadão na sua 

segurança (BRASIL, 2017a). 

Mundialmente este tema já vem sendo abordado e um estudo 

Finlandês realizado por Sahlstrom et al. (2016), com objetivo de avaliar 

as perspectivas da participação dos pacientes na promoção da segurança, 

através de entrevistas com especialistas em segurança do paciente, 

evidenciou que a participação de pacientes na sua própria segurança 

ainda é deficiente, sendo necessárias ações sistemáticas para criar uma 

cultura de segurança. E entre elas está a educação, no qual os pacientes 

sejam vistos como parceiros na promoção de um cuidado seguro e de 

alta qualidade. 

Corroborando com o estudo, Harrison et al. (2015) realizaram 

uma revisão sistemática sobre a experiências dos pacientes em relação 

aos eventos adversos em saúde. Os eventos mais identificados foram 

com relação à medicação e a comunicação. Apontaram que as 

experiências dos pacientes não são rotineiramente registradas na prática 

e que as oportunidades de usar essas informações para melhorar a 

qualidade e a segurança estão sendo desperdiçadas.  

Nacionalmente, ainda há muito para avançar e neste sentido, em 

2017, a ANVISA lançou um guia de orientação destinado aos pacientes, 

familiares e acompanhantes, intitulado “Pacientes pela segurança do 

paciente em serviços de saúde: Como posso contribuir para aumentar a 

segurança do paciente?”. Este é um importante instrumento para orientar 

uma mudança na cultura dos serviços de saúde no que se refere à 

participação do cidadão, tornando os pacientes parceiros nos esforços 
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para a prevenção de falhas e danos em serviços de saúde do país 

(BRASIL, 2017a). 

Os pacientes, familiares e acompanhantes devem participar da 

assistência, estando cientes de seus direitos e deveres como usuário dos 

serviços de saúde. Sua participação pode estar relacionada a identificar 

os riscos associados com a assistência; conceder informações sobre sua 

saúde e seguindo as orientações dos profissionais depois do aceite do 

tratamento; participar das decisões de assistência e terapêuticas, bem 

como realizar o processo de notificação de eventos adversos, tanto para 

o núcleo de segurança do paciente do serviço de saúde que está 

internado, como para o Sistema Nacional de Notificações em Vigilância 

Sanitária (NOTIVISA), no módulo cidadão. Os dados de quem realizam 

a notificação são confidenciais, e não é necessária a identificação do 

paciente que sofreu o evento adverso (BRASIL, 2017a). 

Diante disto, a implantação de uma cultura de segurança nos 

serviços de saúde e a transposição das barreiras existentes entre os 

profissionais de saúde frente à comunicação dos demais eventos é 

importante para o estabelecimento das estratégias e ações de segurança 

do paciente (BRASIL, 2016). 

 

3.2 NOTIFICAÇÕES DE EVENTOS ADVERSOS EM SAÚDE 

A ocorrência dos eventos adversos em saúde apresenta um 

importante impacto nos serviços de saúde por promover aumento na 

morbidade, na mortalidade, no prolongamento do tratamento dos 

pacientes, nos custos assistenciais, bem como na repercussão em outros 

campos da vida social e econômica do país (ANVISA, 2013). 

É importante estabelecer um fluxo de comunicação e informação 

dos eventos adversos em saúde e queixas técnicas para a gestão dos 

serviços de saúde, pois somente a partir desta prática é possível a 

identificação de padrões e semelhanças entre os casos e suas principais 

fontes de risco que determinam a ocorrência de dano ao paciente 

(GOMES, 2012; FRAGATA; SOUSA; SANTOS, 2014). 

Estudo evidenciou que a comunicação escrita e verbal dos 

eventos adversos, por meio dos registros e notificações, foi identificada 

como prática que subsidia o conhecimento da realidade como 

levantamento dos problemas e permitem elaborar estratégias de 

prevenção, culminando para uma melhor prática (COSTA; 

MEIRELLES; ERDMANN, 2013). 

Neste contexto, os boletins de notificações de eventos adversos 

são uma importante fonte de alerta e informação, contribuindo com a 
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gestão para o planejamento de uma assistência mais segura, permitindo 

a prevenção de futuros eventos adversos (PAIVA; PAIVA; BETI, 

2010). 

Outro estudo aponta a importância das instituições de saúde 

apresentar um sistema de notificação implantado, pois o mesmo facilita 

a identificação de fragilidades na assistência e desperta a necessidade de 

desenvolver ações mais seguras com o objetivo de diminuir os erros 

(FRANÇOLIN et al., 2015). Neste sentido, a existência do processo de 

notificação nas instituições de saúde demonstra que os profissionais 

estão preocupados com a segurança e a integridade dos pacientes e 

demais integrantes do sistema de saúde (PRIMO; CAPUCHO, 2011). 

Para implementar um sistema de notificação, algumas questões 

devem ser pontuadas, dentre elas: se a notificação é local, regional ou 

nacional; se tem caráter obrigatório ou voluntário; se é garantida a 

confidencialidade da informação e o anonimato; qual o grau de 

envolvimento que o paciente e seus familiares devem ter no processo de 

desenvolvimento, implementação e acompanhamento do sistema de 

notificação (SOUSA; LAGE; RODRIGUES, 2014). 

Para Wachter (2013), os sistemas de notificação além de terem 

um custo relativamente baixo, possibilitam o envolvimento dos 

profissionais da assistência direta no processo de identificação de 

problemas importantes para a instituição. O autor também aponta alguns 

fatos que devem ser avaliados para implementar o sistema de notificação 

em uma instituição como: o comprometimento dos profissionais em 

promover a transparência dos eventos adversos; os profissionais 

precisam estar protegidos de acusações injustas e exposição pública; os 

profissionais não notificarão se for um sistema complicado ou caso 

sintam que suas notificações se perdem, sem retorno; e alguns eventos 

adversos podem estar atribuídos a profissionais pouco competentes 

necessitando de decisões apropriadas com embasamento no código de 

ética profissional. 

O estudo de Lavanderos et al. (2016), realizado no Chile, teve 

como objetivo realizar uma análise bioética sobre o tema segurança do 

paciente e a legislação vigente naquele país. Propôs que a notificação de 

eventos adversos seja obrigatória à instituição de saúde e que os 

pacientes também sejam informados sobre o evento, independente de ele 

ter ou não provocado dano. Ressaltam que no caso de pacientes com 

patologias psiquiátricas graves um representante legal deve ser 

informado. 

Porém, não bastam os serviços de saúde investir em um sistema 

de notificação de eventos adversos, muitas vezes informatizado, mas 
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sim trabalhar a cultura de segurança dentro das instituições para alcançar 

um sistema de notificação efetivo (REIS, 2014). 

As notificações de eventos devem fluir livremente, sem 

culpabilização, voltadas para o sistema e não para o indivíduo, 

fornecendo aprendizagem e conhecimento contínuos. Um dos incentivos 

para a realização das notificações é dar o feedback dos resultados da 

análise, das medidas e seu impacto no serviço, a quem realizou a 

notificação (FRAGATA; SOUSA; SANTOS, 2014). 

O estudo de Howell et al. (2015) realizado na Inglaterra, apontou 

algumas iniciativas para aumentar as taxas de notificação nos serviços 

de saúde, dentre elas: proporcionar a confidencialidade dos relatórios de 

eventos adversos, manter os profissionais de saúde informados acerca 

dos eventos e proporcionar feedback. Evidenciaram que nos hospitais 

que os profissionais de saúde notificaram um número maior de eventos 

adversos, houve menos processos de litígio. 

O sistema de notificação é um meio de comunicação prático de 

eventos adversos entre os profissionais de saúde e os gestores. Porém, 

mesmo que este esteja implantado na instituição, não há garantia que 

todos os eventos adversos em saúde sejam notificados, ocorrendo assim 

à subnotificação (PAIVA; PAIVA; BETI, 2010). 

Estudos evidenciaram aspectos de fragilidades para a realização 

do processo de notificação como a existência da cultura do medo dos 

profissionais de que seus erros sejam inscritos em suas fichas funcionais 

e da represália, assim como há subnotificação por falta de tempo para 

preenchimento dos formulários, sobrecarga de trabalho, além do medo 

da represália por conta do erro (FRANÇOLIN et al., 2015; SIQUEIRA 

et al., 2015). 

Corroborando com outro cenário, no qual o sistema de 

notificação de eventos adversos em saúde é realizado por meio de 

impressos e de forma anônima, também ocorre a subnotificação de 

eventos adversos em saúde, sendo apontadas como as principais causas: 

a sobrecarga de trabalho, o esquecimento e a não valorização dos 

eventos adversos em saúde. Destacam o medo e a vergonha, em 

conjunto, como sentimentos mencionados pelos profissionais de saúde. 

Apesar disso, foi identificado que 80,6% dos profissionais também 

informaram não ter sofrido nenhum tipo de represália e relataram 

segurança para notificar a ocorrência de eventos adversos em saúde 

(CLARO et al., 2011). 

Em outro estudo, também foram elencados obstáculos que 

contribui para a subnotificação, destacando o incômodo e a demora no 

preenchimento dos formulários, que muitas vezes, são longos e exigem 
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demasiada informação, podendo provocar atrasos na realização de 

tarefas e ou atividades dos profissionais. Além de estarem preocupados 

com a sua reputação ou mesmo com a possibilidade de uma ação 

judicial (SOUSA; LAGE; RODRIGUES, 2014). 

Para Françolin et al. (2015), enquanto a instituição estiver 

baseada na punição e culpa poderá ocorrer omissão dos relatos dos 

eventos adversos em saúde, dificultando a construção de uma cultura de 

segurança do paciente. 

Somando a isso, o estudo de Siman, Cunha e Brito (2017), 

realizado em um hospital de ensino de Minas Gerais, que teve como 

objetivo compreender a prática de notificação de eventos adversos por 

profissionais de saúde, concluiu que a prática desse processo encontra-se 

marcada por lacunas no conhecimento, medo de punição e comunicação 

informal, gerando as subnotificações. Enfatizam ainda que, para ocorrer 

mudanças neste processo, é necessário superar a realidade punitiva, as 

diversas formas de comunicação do evento adverso e garantir o 

anonimato nas notificações. Diante desta realidade torna-se necessário a 

modificação de hábitos, de valores e de comportamentos em relação a 

assistência em saúde, influenciando a prática profissional. 

É necessária a substituição de um paradigma punitivo das 

instituições para outro voltado à educação dos profissionais de saúde, no 

qual prevaleça uma comunicação efetiva entre os profissionais, uma 

proatividade frente aos eventos adversos, uma notificação dos eventos 

adversos, incentivada por uma cultura não punitiva, e uma 

aprendizagem baseada nos próprios erros, proporcionando um ambiente 

mais seguro ao paciente (GOMES  et al., 2016). 

Para que as instituições de saúde, mais especificamente os 

núcleos de segurança do paciente alcancem o objetivo de melhorar a 

adesão dos profissionais de saúde em relação à prática de notificação de 

eventos adversos em saúde, a estratégica de educação em serviço pode 

ser uma aliada para o sucesso neste processo (WEGNER et al., 2016). 

Há necessidade de fortalecimento de estratégias educativas como 

um elemento facilitador para o processo de notificação dos eventos 

adversos em saúde. Estudo mostra que as intervenções educativas 

serviram como um instrumento de estímulo à notificação, além de 

proporcionar mudança da cultura dos profissionais da saúde, alertando a 

todos os problemas da segurança do paciente, bem como a melhoria 

contínua na assistência (PRIMO; CAPUCHO, 2011). 

Além disso, como a área da saúde está em constante evolução é 

necessário capacitar continuamente os profissionais de saúde em 

métodos direcionados para a segurança do paciente (COUTO; 
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PEDROSA; ROSA, 2016). Em outros cenários brasileiros, o 

desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento do conhecimento 

por parte dos profissionais da saúde se constitui em um fator importante 

para a segurança do paciente, sendo necessário investir na qualificação 

profissional, enfatizando programas de educação continuada sobre a 

segurança do paciente e a notificação de eventos adversos em saúde nas 

instituições (CLARO et al., 2011; FRANÇOLIN et al., 2015). 

Primo e Capucho (2011) realizou um estudo que objetivou avaliar 

o impacto das ações educacionais em relação às notificações, em um 

hospital de São Paulo e também apontaram que as ações educacionais 

são importantes instrumentos de estímulo à notificação voluntária, assim 

como são fundamentais para a mudança da cultura dos profissionais da 

saúde, pois despertam para os problemas da segurança, sendo primordial 

para a melhoria contínua na assistência ao paciente. 

Com a implantação de ações educativas, juntamente com medidas 

que respaldem os profissionais em relação à ocorrência dos eventos 

adversos, pode aumentar a adesão dos profissionais ao serviço, melhorar 

o conhecimento e a comunicação dos riscos e a notificação dos eventos 

adversos, a fim de analisá-los, corrigi-los e preveni-los (ARAUJO, 

2016; VARALLO, 2016). 

 

3.3 TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO AMBITO DA SAÚDE 

O homem durante a sua evolução tem desenvolvido técnicas para 

comunicar-se de forma mais rápida, eficiente além de possibilitar 

diversas formas de registro, da informação que produz. A informação já 

foi registrada em distintos suportes, como pedra, mármore, papiro, 

pergaminho, papel e mais recentemente em suportes digitais. Sendo 

assim, defende-se a importância de a informação digital ser gerenciada 

com objetivos de proporcionar o acesso e a recuperação de dados, bem 

como que sua utilização seja transformada em conhecimento (MOLINA, 

2010). 

A tecnologia pode ser compreendida com uma base científica e 

materializada em uma ampla variedade de produtos, processos e 

serviços desenvolvidos e disponibilizados na sociedade visando atender 

necessidades das pessoas. A compreensão de tecnologia envolve 

“coisas” materiais, tangíveis como notebooks, tablets, smart phones, 

TVs, tomógrafos, oxímetros, dentre outros e “coisas” não materiais, 

intangíveis como processos de trabalho, metodologias organizacionais, 

competências, entre outros (LORENZETTI et al., 2012). 
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As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são um 

conjunto de dispositivos, serviços e conhecimentos composto por 

computadores, softwares ou sistemas de redes, os quais teriam a 

capacidade de produzir, processar e distribuir informações para 

organizações e sujeitos sociais (VELOSO, 2011). 

A inovação tecnológica é considerada uma exigência para o 

sucesso e mesmo sobrevivência das organizações no mundo 

contemporâneo, tão complexo e versátil e está diretamente associada ao 

desafio de aprendizagem organizacional contínua (LORENZETTI, 

2013). 

Ainda a inovação tecnológica pode ser um dispositivo que 

contribua como estratégia de ensino, com vistas à adequada qualificação 

profissional. Também a informática pode constituir recurso colaborativo 

ao professor quando incorporada a metodologias de ensino que 

estimulem as interações do grupo (GOES et al., 2015). 

As TICs possuem reflexo na área do ensino, auxiliando no 

processo de aprendizagem ao proporcionar ferramentas que levam a 

participação efetiva do aluno. Devem ser vistas como um recurso 

importante para disseminação de informação, assim como para a criação 

de conhecimento. Atua de forma eficiente e produz mudanças tanto em 

relação ao uso da informação quanto em relação à construção de 

conhecimento, tanto individual quanto coletivo (MOLINA, 2010; 

COSTA; LUZ, 2015). 

Diante das tecnologias e das novas metodologias de educação, 

enfermeiros têm pesquisado e desenvolvido cursos à distância, web site, 

softwares educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, entre 

outros. Ainda, a busca pelo conhecimento para melhoria da assistência 

nos serviços de saúde é frequente e o apoio de novas tecnologias 

educacionais colabora para a educação permanente dos profissionais de 

saúde (XELEGATI; EVORA, 2011). 

Existe uma expectativa de que as TICs tragam soluções rápidas 

para a melhoria da qualidade da educação em saúde, uma vez que 

vivemos em uma era tecnológica, entretanto a tecnologia não deve 

sobrepor-se à educação, a o material educacional deverá promover um 

processo ação-reflexão-ação a fim de proporcionar uma aprendizagem 

significativa (DOMINGUES et al., 2016). 

Uma das estratégias que vem sendo uma aliada à educação é o 

uso de tecnologia educacional. Corroborando com Fonseca et al. (2015), 

as tecnologias educacionais devem ser utilizadas com a finalidade de 

construir o próprio conhecimento, transformando e utilizando estas 

como recurso dinâmico e inventivo, no qual a pessoa utiliza a tecnologia 
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não só para receber informações, mas também para pensar e criar. Este 

ainda é um processo dinâmico, que respeita o ritmo de aprendizagem de 

cada pessoa, com intenção de colaborar para uma formação e assistência 

de qualidade. 

Em um estudo, que teve o objetivo em identificar publicações 

referentes a objetos de aprendizagem desenvolvidos para a área da 

saúde, entre eles esta o apoio das TICs, evidenciou-se ser favorável o 

uso desses objetos de aprendizagem no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento educacional dos estudantes e profissionais da saúde 

(TRINDADE; DAHMER; REPPOLD, 2014). 

Para Rozados (2009), os objetos de aprendizagem são pequenos 

componentes educacionais que permitem ser usados em diferentes 

contextos de aprendizagem, como nas animações com áudio, imagens, 

textos, gráficos, apresentações, questionários, exercícios, vídeos, jogos, 

bem como nos treinamentos desenvolvidos para web, dentre outros 

exemplos. O autor ainda afirma que os objetos de aprendizagem é uma 

solução para os problemas de redução de custo de desenvolvimento de 

conteúdo, devido a sua grande capacidade de reutilização.  

No estudo de Frota (2013), que teve o objetivo de construir um 

curso sobre punção venosa periférica para um curso de enfermagem 

utilizando as TICs, concluiu que a utilização de novas tecnologias 

proporciona ao aluno uma nova forma de aprender, uma vez que utiliza 

estratégias educacionais que facilitam o aprendizado em uma 

perspectiva interativa e ao mesmo tempo autônoma.  Essa proposta 

educacional pode ser utilizada como um recurso educacional de apoio 

ou para reorientação nos serviços de saúde por apresentar informações 

atuais. 

Ainda, no estudo de Goes et al. (2015), evidenciou-se que a 

construção de um ambiente de aprendizagem ao representar situações 

vivenciadas no cotidiano, apoiado por recursos multimídias, permitem a 

interação dos usuários, facilitando que o estudante compreenda que os 

conhecimentos construídos são utilizáveis na sua prática profissional, 

incorporando assim valor ao trabalho. 

Atualmente, a informação identificada nos meios digitais 

transcende o modelo de leitura convencionais achados nos mais variados 

textos publicados em mídias impressas. As informações visuais 

publicadas nos meios digitais promovem ao usuário que acessa o 

conteúdo uma interatividade, o que torna a relação do receptor com a 

informação uma ação mais rica e dinâmica, permitindo diversas 

possibilidades de exploração de uma mesma informação, entre elas tem-

se explorado o infográfico animado (CAMPOS, 2014). 
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O infográfico animado vem sendo uma estratégia utilizada na 

educação e alguns autores apontam que no ambiente escolar, as imagens 

são utilizadas como um importante recurso didático em diferentes 

gêneros textuais e discursivos. Nesta estratégia os professores recorrem 

o uso de imagens para com o objetivo de apresentar e discutir 

informações, estabelecer relações entre os conteúdos e suas aplicações, 

estimular a imaginação e criatividade, dar suporte ao desenvolvimento 

de conceitos científicos (SILVA; AGUIAR JÚNIOR; BELMIRO, 

2015). 

Para Pessoa e Maia (2012) os infográficos são objetos de 

aprendizagem que podem complementar os conteúdos de forma 

dinâmica e interativa, modernizando o texto científico, tornando-o mais 

didático e adequado ao contexto educacional. 

Neste contexto, considerando o uso de tecnologias para a 

segurança do paciente e a educação para o cuidado seguro, acredita-se 

que o infográfico animado pode representar uma estratégia para 

estimular os profissionais de saúde ao acesso à informação sobre o 

processo de notificação de eventos adversos. De acordo com Campos 

(2014), em um ambiente digital o uso integrado de elementos como 

textos, imagens, sons e vídeos, combinados com possibilidades 

interativas, facilita a compreensão de conteúdo.  

Corroborando com Dorneles (2016), o infográfico animado é uma 

forma mais dinâmica, animada, atrativa e agradável, traduzindo em 

pouco tempo conceitos e exemplos da prática profissional. Neste 

sentido, o cuidado com o conjunto das imagens, linguagem utilizada, os 

sons e o roteiro, dão criatividade e originalidade ao material, mas 

também, transmite a ideia de responsabilidade e compromisso social.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo metodológico, de produção tecnológica, 

que possibilita desenvolver, validar e avaliar ferramentas/produtos e 

métodos de pesquisa. O pesquisador tem como meta a elaboração de um 

instrumento confiável, preciso e utilizável que possa ser empregado por 

outros pesquisadores e outras pessoas (POLIT; BECK; 2011).   

Neste estudo propôs-se a construção de um material educacional 

digital para contribuir com o processo de notificação de eventos 

adversos em saúde e queixas técnicas. Assim, utilizamos uma animação 

educativa em forma de um infográfico, ou seja, um material que tem por 

prioridade transmitir informações de forma não estática, no qual os 

conteúdos são animados. De acordo com Costa e Tarouco (2010), os 

infográficos são representações visuais de informações, com objetivo de 

repassar informações de forma mais dinâmica com base em manuais 

técnicos, educativos ou científicos.  

Para tanto, optou-se por utilizar as algumas etapas do processo de 

produção de uma animação de Winder e Dowlatabadi (2011), sendo 

aplicadas 3 etapas para a criação do infográfico animado, sendo estas 

descritas a seguir (Figura 1). 

  

Figura 1 – Etapas de um Processo de Produção de uma Animação 

Digital: 

 
Fonte: Adaptado de Winder e Dowlatabadi (2011). 

 

A etapa de pré-produção contempla uma série de fases de cunho 

criativo e preparatório, que antecede a etapa de execução de uma 

animação propriamente dita. As fases que a compõem são a construção 

de um roteiro, a direção de arte, a gravação de voz, o storybord e o 
animatic. 

O roteiro é utilizado como um guia, um início para auxiliar na 

organização da produção, mostrando a ordem da história a ser 

apresentada (FRANCO, 2017). Também é realizado um levantamento 

de ideias/informações, no qual o pesquisador organiza e define como 

Pré-
Produção 

Produção 
Pós-

Produção 
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base os conteúdos hierarquizados para iniciar a criação da animação. 

Ressalta-se que é desenvolvido principalmente para auxiliar na 

organização da produção, mostrando a ordem da história a ser 

apresentada, indicando o “o quê”, “por que”, “como” e “onde”. 

Respondendo essas perguntas ajudam a manter uma narrativa concreta, 

pois ajudam a lembrar alguns detalhes que podem não ter sido 

contemplados. 

De acordo com Nesteriuk (2011), o roteiro é uma etapa 

intermediária, pois diferente de um livro ou de uma história contada 

oralmente, ele não é o produto final, mas um meio, produzido antes da 

apresentação da obra, com características correlacionadas que será 

posteriormente transformado em animação, com imagens e sons. 

A direção de arte, de acordo com Winder e Dowlatabadi (2011), 

é realizada para definir o visual da animação, em relação ao estilo das 

figuras e dos cenários. Nela são definidos aspectos visuais, como 

palheta de cores, grafismos, entre outros, apoiados por painéis 

semânticos com imagens de referência do que se pretende esteticamente, 

que servem de base para o desenvolvimento de cada parte da animação. 

A gravação de voz é uma referência e guia dos tempos para a 

apresentação visual. De acordo com Franco (2017), a escolha da figura, 

combinado com uma boa performance na gravação, são as etapas mais 

críticas no processo, pois a voz do narrador serve de guia e de inspiração 

para os animadores. Assim, para o sucesso da animação, a qualidade da 

gravação das vozes é um aspecto de extrema importância. 

O storyboard é um instrumento criado para o desenvolvimento de 

quadros que compõem uma animação, ou seja, é uma sequência de 

imagens que permite visualizar a animação. Ele representa um esboço 

do produto a ser criado (FALKEMBACH, 2005). 

Para Franco (2017), um adequado storyboard é metade do 

trabalho realizado. É o primeiro contato com a parte visual, feito para 

contar a história a partir de desenhos chaves, que variam desde alguns 

rabiscos para imagens mais amplas e complexas. É uma demonstração 

de cada aspecto da história, de cada sequência, indicando os 

movimentos das imagens, diálogo, efeitos especiais, música e tempo. 

Estes aspectos têm o objetivo voltado para que todos os envolvidos na 

animação partilhem da mesma visão da história, para todos saberem o 

que vai acontecer, quando e como será visto. 

Ainda é uma etapa que os experimentos podem ser testados e os 

erros são achados para serem corrigidos a tempo. Testes podem ser 

realizados para checar oque está adequado e quando o storyboard é 
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finalizado, os envolvidos podem ver e apreciar o tamanho e o conteúdo 

do projeto. 

E por fim, a fase de Animatic que representa o método que define 

o tempo da animação, sendo a junção do storyboard com os áudios, 

previamente criados e/ou gravados. Esta etapa é importante, pois 

permite ter uma ideia geral do infográfico animado, antes de iniciar a 

etapa, de produção (WINDER; DOWLATABADI, 2011). 

Nessa etapa o produtor foca em trabalhar o tempo, as imagens e 

os sons. Se algo não está dando certo, o produtor pode retirar algum 

painel do storyboard ou solicitar uma regravação de algum áudio que 

não se adequou aquela cena. Essa fase é importante, pois é um guia para 

o desenvolvimento da animação que representa uma ideia geral de como 

está à produção (FRANCO, 2017). 

A etapa de produção contempla a execução da animação, 

propriamente dita. De acordo com Lima (2017) esta execução segue 

uma proposta linear de etapas que acompanham algumas atividades 

executadas conjuntamente. De forma geral, os materiais desenvolvidos 

na pré-produção são os elementos a serem trabalhadas nesta etapa. 

A etapa de pós-produção consiste na junção das cenas animadas 

elaboradas e na realização dos acertos finais necessários, como os 

efeitos visuais e sonoros (FRANCO, 2017). Assim, com tudo 

sincronizado, a sequência de imagens montadas na sua linha do tempo 

precisa ser condensada em um vídeo e depois identificar o que precisa 

corrigir. A qualidade da música e os efeitos sonoros influenciam 

bastante na animação e nas emoções que devem ser passadas para o 

público alvo. 

   

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

O presente estudo foi realizado em um Hospital Público 

Cardiovascular de Alta Complexidade do Estado de Santa Catarina, 

vinculado a Secretaria de Estado da Saúde, criado pelo Decreto 

28/05/62/1.508, inaugurado em 19 de abril de 1963, pelo então 

Governador Celso Ramos. A Instituição tem a missão de atender os 

indivíduos acometidos por doenças cardiovasculares, através de 

promoção e recuperação da saúde e como visão tornar-se um serviço de 

excelência em cardiologia (SANTA CATARINA, 2015).  

A Instituição é composta pelos seguintes setores: Emergência, 

Hemodinâmica, Reabilitação Cardíaca, Medicina Nuclear, Ambulatório 

da Cardiovascular, Farmácia, Almoxarifado, Unidade Coronariana 

(UTI), Centro Cirúrgico, Centro de Materiais Esterilizados, Enfermarias 
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A e B (pacientes cardiológicos) e a Enfermaria C (pacientes vascular), 

Direção, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo de 

Segurança do Paciente, Gestão de Leitos, Treinamento, Estatística, 

Custos, OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais). Entre os 

serviços prestados estão: medicina nuclear, iodoterapia, hemodinâmica 

cardiovascular, cirurgia cardiovascular, reabilitação cardíaca, estudo 

eletrofisiológico, eletrocardiografia, ecocardiografia, ambulatorial, 

emergência (SANTA CATARINA, 2015).  

A capacidade é de 130 leitos de internação, sendo 76 leitos nas 

unidades de internação cardiovascular, 15 leitos na unidade de terapia 

intensiva e 39 leitos na emergência, dos quais8 leitos são destinados aos 

cuidados semi-intensivos. Com uma média de 112,27 pacientes dia e 

uma taxa de ocupação dos leitos de 91,84%. Composto por uma equipe 

multidisciplinar, totalizando 600 servidores. 

 

4.3 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A operacionalização para construção do infográfico animado foi 

composta por três etapas. Ressalta-se que para execução desta proposta 

houve o apoio técnico de duas graduandas voluntárias do Curso de 

Design da Universidade Federal de Santa Catarina e que também são 

bolsistas do Grupo de Educação e Entretenimento - G2E/CNPq. A 

seguir, estas etapas serão descritas.  

4.3.1 Pré-Produção 

Esta etapa contempla uma série de fases de cunho criativo e 

preparatório, que antecede a etapa de execução de uma animação 

propriamente dita. Estas fases serão descritas a seguir já contemplando o 

que foi feito em cada uma delas. Genericamente, iniciou-se com o 

levantamento de ideias e a construção de um roteiro, sendo realizadas 

em dois momentos, o primeiro com a identificação dos eventos adversos 

em saúde e queixas técnicas notificados no cenário do estudo e a 

segunda com a descrição das facilidades e as dificuldades dos 

profissionais de saúde para realizar o processo de notificação de eventos 

adversos em saúde, constituindo-se na base de informações para a 
construção do infográfico animado educacional. 
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Identificação dos eventos adversos em saúde e queixas técnicas 

 

Utilizou-se a abordagem quantitativa e ocorreu nos meses de 

fevereiro e março de 2017. Os dados foram coletados da “Ficha de 

notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas” utilizada 

na instituição (Anexo B). Este instrumento é composto por variáveis, 

que são características que tem valores diferentes quando observadas em 

amostras diferentes (VIEIRA, 2010). Seguiu-se um roteiro (Apêndice C) 

com as seguintes variáveis: 

 

a) Variáveis Qualitativas Nominais: categorias mutuamente 

exclusivas, indicadas em qualquer ordem (HARDY, 2002; VIEIRA, 

2010) como:  

1. Sexo: sendo estratificado em masculino e feminino; 

2. Tipo de ocorrência: farmacovigilância, erro ou quase erro de 

medicação, tecnovigilância, hemovigilância, queda, lesão por pressão, 

exteriorização não intencional de dispositivos, flebite, complicações pós 

procedimento por punção arterial, hematomas relacionado ao uso de 

enoxaparina, nutrição enteral ou parenteral, complicações de sítio 

cirúrgico, e outros eventos; 

3. Setor que ocorreu e/ou notificou o evento adverso: sendo 

estratificado em ambulatório, centro cirúrgico, emergência, enfermarias, 

farmácia, hemodinâmica, UTI coronariana e medicina nuclear. 

b) Variáveis Quantitativas: expressa por números (HARDY, 2002; 

VIEIRA, 2010) como: 

1. Idade: é o número de anos completos dos pacientes. E foi 

estratificado em oito categorias: 18-25anos, 26-35 anos, 36-45anos, 46-

55 anos, 56-65 anos, 66-75 anos, 76-85 anos, mais de 85 anos. 

Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, com 

números absolutos e percentuais.  Ao finalizar este levantamento foi 

possível identificar os eventos adversos em saúde e queixas técnicas 

notificadas neste cenário, se constituindo na base de informações para a 

construção do infográfico animado educacional. 

Entrevista  

 
Utilizou-se a abordagem qualitativa e ocorreu nos meses de abril 

e maio de 2017. A seleção dos participantes do estudo foi intencional, 

seguindo os critérios de inclusão: ter vínculo empregatício, atuar no 

mínimo seis meses na instituição e os critérios de exclusão: estar em 

período de férias, licença para tratamento de saúde, licença gestação, 
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licença prêmio, e/ou atestado médico no período de coleta de dados. 

Esta fase foi interrompida quando os conteúdos das entrevistas se 

tornaram repetitivos e com qualidade, sinalizando saturação dos dados 

(MINAYO, 2017). 

Participaram do estudo 39 profissionais de saúde, sendo eles uma 

assistente social, 10 enfermeiros, dois farmacêuticos, três 

fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, quatro médicos, uma nutricionista e 

17 técnicos de enfermagem. Foram contemplados profissionais de 

diferentes cenários de atuação como: 15 atuavam na unidade de terapia 

intensiva coronariana, 10 nas enfermarias, sete no centro cirúrgico, dois 

na medicina nuclear, dois na farmácia, um na gerência de enfermagem, 

um no serviço social e um no serviço de nutrição.  

Uma entrevista semiestruturada foi realizada com os 

participantes, que de acordo com Minayo (2014). Esta técnica é definida 

para coleta de dados que privilegiem a obtenção de informações, 

mediante a fala individual, que pode revelar condições estruturais, 

sistemas de valores, normas e símbolos e transmite por intermédio de 

um porta voz, a representação de determinados grupos.  

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e gravadas em 

formato áudio mp3, em local reservado, no setor de trabalho do 

participante e com horário agendado. Antes de iniciar cada entrevista foi 

realizada a leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice A), sendo apresentado o objetivo, os procedimentos, os riscos 

e benefícios da pesquisa. 

As entrevistas seguiram um roteiro (Apêndice B) constando de 

duas partes: a primeira com dados da identificação dos participantes, 

com questões relacionadas à idade, sexo, categoria profissional, grau de 

escolaridade, tempo de atuação na profissão, tempo de atuação na 

instituição e tempo de atuação na unidade e a segunda com três questões 

norteadoras, a seguir:  

1. Na sua prática profissional você já vivenciou ou soube de 

alguma situação vivenciada por um colega frente à ocorrência de 

eventos adversos? Comente sobre isso. 

2. Em sua opinião o que pode facilitar e/ou dificultar a 

notificação de um evento adverso em saúde? 

3. Um material educacional pode contribuir com o processo de 

notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas? Comente 

sobre isso. 

Para assegurar o anonimato dos participantes, os dados foram 

codificados pela letra E, de entrevista, seguida de numeral arábico, 

conforme a ordem em que foram realizadas. 



57 

 

A análise dos dados foi organizada a partir da transcrição integral 

e literal das gravações, preservando a veracidade dos depoimentos. Para 

a análise dos dados foi utilizado a análise temática, que de acordo com 

Minayo (2014), se caracteriza como um grupo de técnicas de análise dos 

diálogos, com o intuito de compreender o que está além das palavras, 

podendo encontrar respostas para as questões formuladas. A análise 

temática compara os dados obtidos na leitura do discurso, com os 

pressupostos teóricos e com a situação concreta de seus produtores e 

receptores.  

Conforme Minayo (2014), a análise temática consiste em 

identificar os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja 

presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo 

analítico que se tem em vista. Para isso, devem-se seguir três etapas: 

1ª. Pré-análise: consistiu na escolha dos documentos e na 

retomada dos objetivos iniciais da pesquisa. Realizou-se uma leitura 

flutuante do material, com a constituição do corpus, formulação e 

reformulação de hipóteses e objetivos, baseado na leitura exaustiva do 

material e indagações iniciais.  

Foram determinadas as unidades de registro (palavras-chave ou 

frases), a unidade de contexto (a delimitação do contexto de 

compreensão da unidade de registro), os recortes, a categorização, a 

modalidade de codificação e os conceitos mais gerais que orientarão a 

análise. 

2ª. Exploração do Material: consistiu na operação classificatória 

que visa a compreensão do texto. Buscou identificar, classificar e 

agregar dados e escolhendo as categorias teóricas ou empíricas, 

responsáveis pela especificação dos temas.  

3ª. Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: consistiu 

na interpretação dos dados já categorizados, relacionando com a revisão 

de literatura e a sustentação teórica. 

A partir da pré-análise, na qual se realizou a leitura minuciosa do 

material para o agrupamento das falas, a exploração do material, a 

elaboração e categorização das unidades de registros. Nesta etapa foram 

construídas 85 unidades de registro; a partir daí foi realizado nova 

leitura e análise e estas unidades foram reagrupadas e por fim foram 

abstraídos os aspectos mais relevantes, configurando-se em duas 

categorias: “Facilidades para realizar a notificação de eventos adversos 

em saúde e os obstáculos que dificultam este processo”. 

A partir de então, iniciou a construção do roteiro que foi 

desenvolvido a partir do agrupamento das informações das fichas de 

notificação e da descrição da vivencia dos profissionais de saúde frente 
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à ocorrência de eventos adversos em saúde e queixas técnicas, 

respectivamente. Estes dados coletados e analisados compõem o 

arcabouço conceitual, representando as informações hierarquizadas. 

De acordo com Fassina (2011), para a construção do infográfico 

animado deve-se hierarquizar as informações obtidas a fim de destacar 

as com maior relevância, levando em conta a disposição dos dados que 

devem ocorrer de forma sintetizada, buscando aperfeiçoar a 

compreensão do público alvo e minimizar um possível desinteresse por 

parte deles.  

Sendo assim, o tema eventos adversos foi conceituado, bem como 

ilustrando os dados estatísticos, as consequências da sua ocorrência, a 

natureza e a conduta a ser tomada. Estas informações foram 

hierarquizadas em forma de questões, esquematizadas da seguinte 

forma: O que é evento adverso? Qual o objetivo de realizar a 

notificação? Quem pode notificar? Como notificar? Onde notificar? E 

finalizando com a exemplificação de uma notificação. 

A seguir, este roteiro foi apresentado ao apoio técnico do 

designer e alguns pontos foram definidos em conjunto, destacando: a 

não utilização de personagens, pois a ideia foi de não caracterizar uma 

categoria profissional para evitar constrangimento ou alguma 

hierarquização. Optou-se em utilizar um narrador associando sua fala 

com uma sequência de imagens, sendo que estas teriam informações em 

linguagem adequada para o público alvo, os profissionais de saúde, para 

que compreenda a mensagem. Em seguida, foram elencadas as 

sugestões dos profissionais de saúde com relação à apresentação desse 

material educacional conforme o visual, ilustração, explicação com 

pouco texto, cor, animação e som. 

Na direção de arte foi criado um painel semântico de símbolos, 

sendo estes desenhos simples com o objetivo de transmitir a mensagem 

desejada. Para a construção do painel semântico utilizou-se o programa 

Adobe Photoshop. Este é indicado para criar e aprimorar fotos e 

ilustrações (ADOBE, 2017). Também foi escolhida a palheta de cores, 

optando por tons neutros. Já a fase de Gravação de voz esta foi uma 

referência para dar forma sonora ao roteiro, servindo como guia dos 

tempos para a apresentação visual das informações na animação. Foi 

realizada a gravação de uma única voz, utilizada para caracterizar o 

narrador. Optou-se por uma voz feminina, com boa dicção e sem 

sotaque regionalista. 

No Storyboard, a partir do roteiro foram desenvolvidos quadros 

com uma sequência de imagens, permitindo a visualização que 

compõem a animação. Ele representa um esboço do produto a ser 
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criado. Nesta fase utilizou-se o Adobe Ilustrator, este é um programa 

frequentemente utilizado pelos designers com foco nas ilustrações e permite 

realizar animações, com a criação de posições separadas para cada quadro 

ou imagens fixas (ADOBE, 2017). 

Finaliza-se a primeira etapa com o desenvolvimento do animatic, 

que foi a união do storyboard com os áudios previamente gravados, 

sendo definido o tempo de 4 minutos para animação. Este tempo foi 

estimado para que todas as informações necessárias para alcançar do 

objetivo proposto, sem provocar cansaço e/ou dispersão da atenção do 

público alvo. Para auxiliar a realização desta fase utilizou-se o programa 

After Effects, é indicado para a criação de gráficos, imagens com 

movimento e efeitos visuais (ADOBE, 2017). 

4.3.2 Produção 

Esta etapa contempla a execução da animação, seguindo as 

definições prévias da pré-produção. Logo, iniciou-se com a aprovação 

da etapa anterior pela pesquisadora e profissionais do design, que 

partiram para a construção do produto - o infográfico animado. 

Assim, foram executadas as imagens necessárias para serem 

inseridas na animação, como: personagens, cenários, objetos 

específicos, textos e grafismos. Após sua confecção, foram organizados 

dentro dos enquadramentos propostos pelo storyboard e animados. 

Nesta etapa o programa utilizado pelos profissionais do designe foi o 

After Effects.  

4.3.3 Pós-Produção 

Esta etapa consiste na junção de todas as cenas realizadas 

(animadas) e na realização dos acertos finais necessários, como alguns 

efeitos visuais e sons. Nesta fase, também foi utilizado o After Effects, 

por ser um programa que permite retocar as cenas e adicionar efeitos 

especiais, sendo muito utilizado na pós-produção de vídeos, como na 

animação (ADOBE, 2017). 

Após a construção do infográfico animado educacional o mesmo 
estará pronto para ser disponibilizado na rede interna dos computadores 

da instituição e no link do Comitê de Segurança do paciente das 

Unidades Próprias da Secretaria de Estado da Saúde–COSEP, no site da 

Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, bem como ser 

utilizado nos treinamentos e capacitações da Instituição. 
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

Considerando os aspectos éticos, de acordo com as diretrizes que 

regulamentam as pesquisas com seres humanos este projeto obteve 

parecer favorável pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

da referida Instituição, com Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) nº 63075516.1.0000.0113 (Anexo A). 

O estudo foi fundamentado nos preceitos éticos determinados 

pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata da 

pesquisa envolvendo Seres Humanos, especialmente no que se refere à 

autonomia, anonimato, sigilo, beneficência, não maleficência e justiça 

social (BRASIL, 2012). Garantindo, ainda o direito de voluntariedade e 

desistência dos sujeitos da pesquisa em qualquer momento ou etapa da 

mesma. Também foi solicitado para cada participante a leitura e 

posterior assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A). Este consentimento informado foi uma condição 

indispensável na relação entre pesquisador e participantes da pesquisa.  
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados deste trabalho de conclusão de curso serão 

apresentados na forma de dois manuscritos e um produto técnico, 

desenvolvidos de acordo com a Instrução Normativa 01/MPENF/2014 

de 03 de dezembro de 2014 que define os critérios para a elaboração e o 

formato de apresentação dos trabalhos de conclusão do Programa de 

Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Catarina– Modalidade Mestrado Profissional(MPENF, 

2014). 

MANUSCRITO 1: SEGURANÇA DO PACIENTE: EVENTOS 

ADVERSOS E QUEIXAS TÉCNICAS NOTIFICADOS EM UM 

HOSPITAL CARDIOVASCULAR 

 

MANUSCRITO 2: FACILIDADES E DIFICULDADES DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AO PROCESSO DE 

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS  

 

MANUSCRITO 3: INFOGRÁFICO ANIMADO EDUCACIONAL 

SOBRE O PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS 

ADVERSOS EM SAÚDE E QUEIXAS TÉCNICAS 
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5.1 SEGURANÇA DO PACIENTE: EVENTOS ADVERSOS E 

QUEIXAS TÉCNICAS NOTIFICADOS EM UM HOSPITAL 

CARDIOVASCULAR 

RESUMO 

 

Estudo retrospectivo de análise documental, descritivo, com abordagem 

quantitativa, que objetivou identificar os eventos adversos em saúde e as 

queixas técnicas notificados em um hospital cardiovascular do sul do 

país, no período de abril de 2014 a dezembro de 2016. Foram analisadas 

1.580 notificações e os dados foram coletados nos meses de fevereiro a 

março de 2017. Os dados apontaram um crescimento nas notificações de 

eventos adversos e queixas técnicas, evidenciando uma prevalência de 

3,0% de eventos sobre as internações. Observou uma predominância dos 

eventos no sexo masculino e na faixa etária de 66 a 75 anos. O setor que 

mais notificou os eventos adversos e queixas técnicas foram as 

enfermarias (33,7%), a emergência (26,4%) e a Unidade de Terapia 

Intensiva Coronariana (24,7%). Os eventos mais notificados estão 

relacionados ao erro ou quase erro de medicação (22,2%), a flebite 

(16,45%), os hematomas relacionados ao uso de enoxaparina (9,24%), 

as complicações pós-punção arterial (8,9%), a queda (8,8%), as 

complicações de sítio cirúrgico (7,4%), a lesão por pressão (6,3%), a 

exteriorização não intencional de dispositivo (6,3%). Houve um baixo 

número de notificações registradas relacionadas à hemovigilância (1%), 

à tecnovigilância (0,6%) e à farmacovigilância (0,2%). Importante 

destacar que a instituição vem avançando de forma progressiva no 

reconhecimento e avaliação das notificações dos eventos adversos e 

queixas técnicas. Estima-se que a identificação e análise destas 

ocorrências sejam elementos disparadores para propiciar o 

desenvolvimento de ações educativas que estimulem as notificações, 

bem como a prevenção dos eventos adversos, a fim de minimizar a sua 

ocorrência aos pacientes. 

 

Descritores: Segurança do Paciente. Eventos adversos. Notificação. 

 

INDRODUÇÃO 

As discussões relacionadas à segurança do paciente tem sido 

destaque dentro dos serviços de saúde e entre os profissionais de saúde, 

no que tange ao alcance da qualidade da assistência ao paciente e 

consequentemente na menor ocorrência dos eventos adversos. O evento 
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adverso é uma ocorrência relacionada ao cuidado de saúde que resulta 

em dano desnecessário ao paciente, contribuindo para uma 

hospitalização prolongada e até mesmo repercutindo em uma 

incapacidade permanente, além de aumentar gastos financeiros, da perda 

de confiança no serviço de saúde e da satisfação dos pacientes e dos 

profissionais (BRASIL, 2013a; BRANCO FILHO, 2014). 

Apesar dos avanços na segurança do paciente, a ocorrência de 

eventos adversos ainda é um dos fatores que se destacam todos os dias 

(DUARTE, 2015). É um problema que envolve tanto o cenário 

internacional como o brasileiro e o estudo de Pavão et al. (2011) mostra 

que no Brasil, a incidência dos eventos adversos acomete em média 

10% das admissões hospitalares. 

O estudo de Martins et al. (2011), identificou que a taxa de 

mortalidade hospitalar foi de 8,5%, sendo que 34% ocorreram em 

pacientes que sofreram eventos adversos em saúde. Diante deste 

contexto, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra um dado 

assustador em relação a este quadro, no qual a cada três minutos, 2,47 

pessoas morrem em hospitais, sendo público ou privado, como 

consequência dos eventos adversos em saúde (COUTO; PEDROSA; 

ROSA, 2016). 

Os eventos adversos mais acometidos pelos pacientes 

hospitalizados relacionados à assistência estão evidenciados pelas 

quedas, erros de medicação, infecção associado ao cateter venoso 

central (MAGALHAES; DALL'AGNOL; MARCK, 2013; 

LORENZINI; SANTI; BÁO, 2014; SILVA et al., 2014). 

Há fatores que individualmente ou em conjunto podem contribuir 

para a ocorrência de um evento adverso, entre eles esta as causas ligadas 

ao comportamento humano, a causas organizacionais e/ou ambiente de 

trabalho e fatores relacionados ao paciente (SMITS et al., 2010; 

MENDES, 2014). 

Outro aspecto ligado à segurança do paciente é a queixa técnica. 

Mundialmente, a área da tecnovigilância em saúde é recente, e diante da 

perspectiva dos produtos para saúde ocasionarem danos aos pacientes e 

profissionais é necessário monitorar sua produção e uso, a fim de 

conhecer suas peculiaridades e planejar ações preventivas para redução 

dos riscos. Porém, um dos maiores desafios de um sistema de vigilância 

é estabelecer a avaliação de riscos à saúde, sobretudo associados a novas 

e emergentes tecnologias, referentes a seus produtos (BRASIL, 2010). 

Dessa forma, é importante que as instituições de saúde tenham 

um sistema de notificação de eventos adversos implantado, pois facilita 

a identificação de fragilidades na assistência e desperta à necessidade de 
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desenvolver ações mais seguras com o objetivo de diminuir os erros 

(FRANÇOLIN et al., 2015). 

Neste contexto, este estudo tem como objeto de investigação os 

eventos adversos e queixas técnicas notificadas. O interesse pelo tema 

surgiu pela necessidade de mensurar e caracterizar a ocorrência dos 

eventos adversos e queixas técnicas e com os resultados contribuir com 

os serviços de saúde no planejamento de estratégias para prevenção de 

novos eventos adversos favorecendo uma assistência segura. 

Com base no exposto, levanta-se o seguinte questionamento: 

quais os eventos adversos e queixas técnicas notificados ao núcleo de 

segurança do paciente em um hospital público cardiovascular? Este 

estudo teve como objetivo identificar os eventos adversos em saúde e as 

queixas técnicas notificados em um hospital cardiovascular do sul do 

país, no período de abril de 2014 a dezembro de 2016.  

 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo documental, retrospectivo, descritivo, com 

abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido em um hospital 

público cardiovascular de alta complexidade, localizado no sul do país. 

Os dados foram obtidos através de busca ativa das fichas de 

notificação de eventos adversos e queixas técnicas preenchidas no 

período de abril de 2014 a dezembro de 2016. Estas fichas são 

preenchidas de forma manual, voluntária e anônima pelos profissionais 

de saúde. Definiram-se como critérios de exclusão: o preenchimento 

incompleto ou incorreto da ficha; a duplicidade de informações; os 

eventos adversos decorrentes de outras instituições e da comunidade. 

A coleta de dados foi realizada entre fevereiro a março de 2017, 

pela pesquisadora, através do acesso aos registros das ocorrências 

notificadas na instituição. Seguiu-se um roteiro contendo as seguintes 

variáveis: sexo, idade, evento adverso e/ou queixa técnica, local que 

ocorreu o evento adverso ou que notificou o mesmo. Esses dados foram 

digitados em uma planilha no Programa Microsoft Excel® 2007e foi 

realizada análise estatística descritiva. 

A pesquisa respeitou as diretrizes da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Instituição, sob o CAAE 

63075516.1.0000.0113. 
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RESULTADOS 

 

O processo de notificação de eventos adversos e queixas técnicas 

foi implantado em abril de 2014 pelo Núcleo de Segurança do Paciente 

(NUSEP), o qual é responsável pelo recebimento, investigação, análise 

das notificações e promoção de ações para redução e prevenção de 

novos eventos adversos em saúde.  

Durante o período definido no estudo foram preenchidas 2.053 

fichas de notificação de eventos adversos e queixas técnicas. De acordo 

com os critérios de exclusão, foram descartadas 473 fichas, destas 98 

correspondiam ao ano de 2014, 207 ao ano de 2015 e 168 ao ano de 

2016, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos eventos adversos e queixas técnicas que 

foram excluídos de acordo com os critérios propostos segundo o ano de 

notificação. São José, 2014-2016. 

Ano 

Dados 

incompletos ou 

Incorretos 

Dados 

Duplicados 

EA* prévio 

a admissão 

 

Total 

 

2014 66 20 12 98 

2015 148 39 20 207 

2016 123 40 5 168 

Total 337 99 37 473 
Fonte: Dados do pesquisador. 

Legenda: *EA – Evento Adversos 

 

Com relação ao setor que mais preencheu fichas que foram 

excluídas destacou-se a unidade de terapia intensiva coronariana (UTI), 

com 192, fichas seguindo a enfermaria com 134 fichas e emergência 

com 98 fichas, demais setores estão contemplados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Distribuição dos eventos adversos e queixas técnicas que 

foram excluídos de acordo com os critérios propostos segundo o setor e 

o ano de notificação. São José, 2014-2016. 

Setor 2014 2015 2016 Total 

Ambulatório 4 13 8 25 

Centro Cirúrgico 7 4 5 16 

Emergência 10 42 46 98 

Enfermarias 15 54 65 134 

Hemodinâmica 1 1 5 7 

Medicina 

Nuclear 

- 1 - 1 

UTI 

Coronariana 

61 92 39 192 

Total 99 207 168 473 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Após estas exclusões, obteve-se o número de 1.580 eventos 

adversos e queixas técnicas que foram notificados, correspondente aos 

anos de 2014, 2015 e 2016. Destas observou-se que o menor percentual 

de notificação foi no ano de 2014 com 21,3%, seguido de 35,2 % em 

2015 e com o maior percentual foi o ano de 2016 com 43,4%, 

evidenciando um crescimento nas notificações de eventos adversos e 

queixas técnicas, conforme apresentado no Gráfico1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos eventos adversos e queixas técnicas 

segundo o ano de notificação. São José, 2014-2016. 
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Ressalta-se que de abril de 2014 a dezembro de 2016 houve 

50.640 internações/atendimentos na instituição. Entende-se como 

internação os pacientes que permaneceram internados nas enfermarias, 

na UTI coronariana, na emergência (sala de medicação, repouso, semi-

intensiva e reanimação), indicando uma prevalência de 3,0% de eventos 

adversos em saúde e queixas técnicas sob as internações. 

Com relação ao sexo observou-se que para o total de eventos 

adversos notificados, 869 (55%) ocorreram em homens e 711 (45%) 

ocorreram em mulheres. Quando avaliado, a faixa etária, como mostra a 

Tabela 3, para o total de eventos adversos predominaram as idades de 66 

a 75 anos com 486 (30,7%), seguindo de 56 a 65 anos com 413 (26,1%) 

e 76 a 85 anos com 306 (19,3%). 

 

Tabela 3 - Distribuição dos eventos adversos e queixas técnicas 

segundo a faixa etária e o ano de notificação. São José, 2014-2016. 

Idade 2014 2015 2016 Total 

< 17  - 2 - 2 

18-25 - 3 10 13 

26-35 3 9 7 19 

36-45 18 18 20 56 

46-55 36 83 79 198 

56-65 78 152 183 413 

66-75 122 160 204 486 

76-85 63 97 146 306 

>85 17 33 37 87 

Total 337 557 686 1580 
Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Quanto ao local que mais ocorreu e/ou notificou os eventos 

adversos e queixas técnicas foram às enfermarias, com 33,7%, seguindo 

emergência com 26,4% e a UTI coronariana com 24,7%. Outro dado 

importante foi em relação ao setor de farmácia que iniciou o processo de 

notificação no ano de 2016, obtendo um número expressivo de 103 

eventos relacionados a erro de prescrição médica e os demais setores 

estão representados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Distribuição das notificações dos eventos adversos e queixas 

técnicas de acordo com o setor que ocorreu e/ou notificou e o ano de 

notificação. São José, 2014-2016. 

Setor 2014 

 

2015 2016 Total 

Ambulatório 13 18 21 52 

Centro Cirúrgico 5 19 8 32 

Emergência 74 114 230 418 

Enfermarias 101 226 207 534 

Farmácia - - 103 103 

Hemodinâmica 7 15 22 44 

UTI Coronariana 136 160 95 391 

Medicina Nuclear 1 5 - 06 

TOTAL 337 557 686 1580 

Fonte: Dados do pesquisador. 
 

Na Tabela 5 estão expostos os eventos adversos e os setores onde 

eles ocorreram e/ou foram notificados. 
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Tabela 5 - Distribuição dos eventos adversos e queixas técnicas 

segundo a natureza e o setor de ocorrência e/ou de notificação. São José, 

2014-2016. 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Legenda: Amb – Ambulatório; Cc – Centro Cirúrgico; Emg – Emergência; Enf 

– Enfermarias; 

Far - Farmácia; Hd – Hemodinâmica; UTI – UTI Coronariana e  Mn -Medicina 

Nuclear. 
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A Tabela 6 está representando a relação dos eventos adversos e 

queixas técnicas notificados, havendo um predomínio dos erros ou 

quase erros relacionados à medicação, flebite, hematoma relacionado ao 

uso de enoxaparina, complicações pós-punção arterial (considerados 

apenas as complicações relacionadas aos procedimentos endovasculares) 

e queda. Ressalta-se que é expressivo o número de eventos enquadrados 

na categoria outros eventos. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos eventos adversos e queixas técnicas 

segundo a natureza e o ano de notificação. São José, 2014-2016. 

Natureza 2014 2015 2016 Total 

Farmacovigilância 2 - 1 3 

Erro ou quase erro de  

medicação 

67 90 194 351 

Tecnovigilância 1 7 2 10 

Hemovigilância - 7 9 16 

Queda 33 52 54 139 

Lesão por Pressão 23 30 47 100 

Exteriorização não 

intencional de dispositivo 

31 42 27 100 

Flebite 52 95 113 260 

Complicação pós punção 

arterial 

23 52 66 141 

Hematoma relacionado a 

enoxaparina 

33 46 67 146 

Nutrição enteral e 

parenteral 

3 15 7 25 

Complicações de sítio 

cirúrgico 

22 49 47 118 

Outros eventos 47 72 52 171 

Total 337 557 686 1580 
Fonte: Dados do pesquisador. 

DISCUSSÃO 

A notificação de eventos adversos em saúde ocorre de forma 

anônima e voluntária e para retratar os eventos adversos na instituição 
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depende que estes sejam comunicados e registrados. Gottems et al. 

(2016) afirmam que a notificação é um método reativo de identificar os 

eventos adversos e que tende a encontrar números inferiores ao 

quantitativo real, sendo que depende dos profissionais de saúde 

informarem as ocorrências para analisarem a realidade e estabelecerem 

estratégias para o alcance da qualidade da assistência.  

A notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas é 

uma das atribuições do NUSEP, sendo fundamental ao processo de 

assistência à saúde. O meio de comunicação possibilita aos gestores o 

conhecimento de fatos inesperados e indesejados, possibilitando a 

construção de um banco de dados, o planejamento e a execução de 

processos mais seguros, prevenindo novos eventos (SILVA et al., 2015). 

No Brasil, existem 2.595 Núcleos de Segurança do Paciente 

cadastrados na Agência Nacional de Vigilância a Saúde (ANVISA). 

Destes, 157 encontram-se implantados no Estado de Santa Catarina. 

Esses núcleos têm o papel de realizarem a notificação de eventos 

adversos relacionados à assistência a saúde, bem como as 

farmacovigilância, hemovigilância e tecnovigilância. De março de 2014 

a julho de 2017 a ANVISA recebeu 134.501 notificações, sendo o 

estado de Santa Catarina o quarto estado brasileiro em número de 

notificações, com 9.920 e esses números vem aumentando no decorrer 

dos anos (ANVISA, 2017). 

No cenário do estudo, os dados revelam que houve um 

crescimento do número das notificações dos eventos adversos em saúde 

e queixas técnicas notificadas, sendo que esses dados podem estar 

associados ao trabalho que o Núcleo de Segurança do Paciente vem 

desenvolvendo, no sentido de incentivar a notificação dos eventos com o 

objetivo de buscar uma melhoria contínua na assistência à saúde dos 

pacientes internados, corroborando com o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (BRASIL, 2013a). 

Porém, acredita-se que muitos eventos adversos e queixas 

técnicas deixam de ser notificados devido ao desconhecimento dos 

profissionais sobre o processo de notificação, bem como o medo da 

crítica de outros profissionais, o medo da punição pela instituição, 

sentimentos de vergonha, entre outros (SILVA et al., 2015). 

Evidenciou-se um número expressivo de fichas de notificações 

que foram excluídas por apresentarem falhas no preenchimento, 

caracterizado por dados incompletos e/ou incorretos dos eventos 

adversos, bem como da identificação do paciente. Este fato pode estar 

relacionado com a falta de conhecimento dos profissionais de saúde 

sobre a importância de preencherem corretamente a ficha de notificação, 
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comprometendo, desta forma, com a identificação dos erros e a 

possibilidade de correção dos mesmos.  

Diante disto, estudos apontam que uma descrição detalhada de 

um evento adverso deve ser incentivada, uma vez que esses registros 

fidedignos são documentos que podem ser fonte de investigação, bem 

como auxiliam na tomada de decisão e na elaboração de planos para 

diminuição de eventos adversos e queixas técnicas, influenciando na 

qualidade da assistência à saúde (BEZERRA et al., 2009; CARNEIRO 

et al., 2011; SILVA et al., 2015). 

Com relação ao critério de exclusão classificado como “dados 

duplicados”, pode estar relacionado ao fato das notificações serem 

realizadas de forma sigilosa e anônima e desta forma os profissionais de 

saúde não conseguem verificar se o evento adverso do paciente foi 

notificado mais de uma vez. Essa triagem é realizada pelo NUSEP, 

assim como também são excluídas as fichas de notificação dos eventos 

adversos prévios a admissão na instituição, pois o objetivo é identificar 

os eventos ocorridos na instituição e propor ações de melhorias sobre 

cada evento. 

Neste sentido é importante conhecer os setores que apresentam 

dificuldades em preencher as fichas de notificação, para que estratégias 

relacionadas à orientação aos profissionais de saúde sejam traçadas e 

implementadas para contribuir com o processo de notificação. De 

acordo com Carneiro et al. (2011) mesmo que ocorram falhas no 

preenchimento das fichas de notificação, os dados indicam que o 

primeiro passo para melhoria da assistência foi iniciado, pois os 

profissionais reconhecem e notificam as ocorrências, na tentativa de 

monitorar os eventos adversos em saúde e gerenciar os riscos que o 

paciente está exposto. 

Com relação ao sexo, observou-se uma pequena predominância 

de eventos adversos em homens, com 55% das notificações, 

corroborando com os dados notificados nacionalmente à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017), no qual a incidência 

do sexo masculino foi de 53,1% e do sexo feminino foi de 46,9%. 

Assim como no estudo de Toffoletto et al. (2016), que identificaram 94 

eventos, sendo que 60,6% eram do sexo masculino. 

Na análise da faixa etária evidenciou-se que, para o total de 

eventos adversos, o predomínio das idades foi de 66 a 75 anos com 486 

(30,7%) seguindo de 56 a 65 anos com 413 (26,1%) e 76 a 85 anos com 

306 (19,3%), corroborando com os dados notificados em nível nacional 

e seguindo a mesma ordem de faixa etária (ANVISA, 2017). Os estudos 

de Toffoletto et al. (2016) e Ortega et al (2016) mostraram uma média 
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de idade de 70,7 anos e 61 a 80 anos, respectivamente. Além disso, os 

idosos são mais propensos a adquirir doenças, receber múltiplos 

tratamentos e permanecer mais tempo internados, aumentando o risco de 

complicações na hospitalização (SOUSA et al., 2014). 

Com relação aos setores com maior ocorrência e/ou notificação 

de eventos adversos e queixas técnicas, foram às enfermarias com 

33,8%, as quais possuem 76 leitos ativos, seguido da emergência com 

26,4%, contendo 39 leitos e da UTI coronariana com 25% e com 15 

leitos ativos. Esses dados têm semelhança com estudo de Lorenzini, 

Santi e Báo (2014), o qual evidenciou que as enfermarias apresentaram 

64,8%, o que pode estar relacionado com o maior número de leitos e 

pacientes internados, seguindo da UTI adulto com 6,6%.  O estudo de 

Gottems et al. (2016) evidencia dados semelhantes, sendo ilustrado que 

a enfermaria apareceu com 11% e a unidade de terapia intensiva com 

6,7 com relação a ocorrência de eventos adversos. 

Ainda com relação aos setores, os dados encontrados seguem o 

perfil nacional, sendo que a ANVISA aponta que dentro das unidades 

hospitalares o setor de enfermaria é o que mais ocorre o evento adverso, 

seguindo da unidade de terapia intensiva, emergência e centro cirúrgico 

(ANVISA, 2017). 

Os dados apontam que, dentre os tipos de eventos adversos e 

queixas técnicas houve um predomínio relacionado ao erro ou quase 

erro de medicação com 351notificações(22,2%), sendo esta realidade 

encontrada em outros estudos, como o estudo de Silva et al. (2014) 

realizado em um hospital de Minas Gerais, que identificou como 

principal evento notificado os erros de medicação, com 119 (63%). 

Esses dados corroboram com o estudo de Françolin et al. (2010), que 

avaliaram as notificações realizadas em um hospital de São Paulo, no 

período de janeiro a junho de 2010 e obtiveram um predomínio de 

eventos relacionados a medicamentos com 145 (59%) de ocorrências. 

Em outro estudo realizado por Roque e Melo (2011), realizado 

em um hospital cardiológico do Rio de Janeiro, observou-se uma alta 

incidência de eventos adversos relacionados a medicamentos (14,3%).  
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Como estratégia para a diminuição da ocorrência de eventos 

adversos relacionados a medicamentos, no ano de 2013 foi lançado, em 

nível nacional, o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos. Este protocolo foi desenvolvido pela 

ANVISA em parceria com a FioCruz, sendo inserida na parte do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente com a finalidade de 

promover práticas seguras no uso de medicamentos nos 

estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2013b).Esta estratégia também é 

uma meta global da segurança do paciente com o tema “Medicação 

Segura”, com o objetivo em reduzir 50% dos danos graves e evitáveis 

relacionados aos medicamentos, nos próximos cinco anos (OPAS/OMS, 

2017). 

Outro evento adverso de grande prevalência foi a flebite, com 

260 (16,45%) notificações. Este estudo não teve como objetivo 

quantificar os fatores que contribuíram para ocorrência, mas acredita-se 

que a infusão de medicação vesicante teve grande influência, 

considerando que o estudo foi realizado em um hospital cardiovascular e 

o uso de antiarrítmicos endovenosos é elevado, entre eles a amiodarona, 

e o uso prolongado de antibioticoterapia como tratamento das 

endocardites bacterianas. Assim como o descumprimento da rotina da 

instituição em relação a escolha adequada dos dispositivos, do preparo 

da pele, da fixação e da estabilização do cateter o tempo de permanência 

e da troca de cobertura podem gerar um dano à saúde do paciente 

(MILUTINOVIĆ; SIMIN; ZEC, 2015; BRASIL, 2017b). Nos estudos 

de Françolin et al. (2010) e de Rojas-Sanchez, Parra e Camargo-Figuera  

(2015), a flebite também foi um dos eventos adversos destacados, 

representando 3% e 10,1 % das notificações dos eventos adversos em 

saúde, respectivamente. 

O evento adverso relacionado ao hematoma, pelo uso de 

enoxaparina teve um número expressivo de notificação com 146 

(9,24%) e analisando as fichas foi possível identificar que a maioria dos 

hematomas está em região abdominal, sendo este local o indicado, 

preferencialmente, para aplicação, porém fatores como a quebra da 

técnica de aplicação, entre elas a não realização da prega cutânea e a não 

realização do rodízio do local de aplicação são os principais indicativos 

que levaram os pacientes a apresentar este evento adverso.  

As notificações referentes às complicações pós procedimento 

representaram 141(8,9%),caracterizados por hematomas e equimoses no 

local da punção (radial, femoral) e estão relacionados a pacientes que 

foram submetidos a cateterização, no qual ocorre a inserção de um 

cateter em um vaso sanguíneo, com finalidade diagnóstica e/ou 
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terapêutica. Vale ressaltar que o estudo foi realizado em uma instituição 

de referência em doenças cardiovasculares e a incidência de pacientes 

que necessitam realizar este procedimento é elevado, gerando um risco 

para a ocorrência de complicações desta natureza. Este evento adverso 

foi relatado no estudo de Matte et al. (2016),realizado em um hospital 

do Rio Grande do Sul e que teve como objetivo comparar a incidência 

de complicações vasculares em pacientes submetidos a cateterismo 

cardíaco, no qual foram avaliados dois grupos, um denominado de 

grupo intervenção (GI) com 367 pacientes e o grupo controle (GC) com 

363. Os resultados evidenciaram o hematoma como uma das maiores 

complicações, representando 3% no GI e 4% no GC. 

A queda mostrou-se como o sexto evento adverso que mais foi 

notificado com 139 (8,8%) dos casos, sendo este evento também 

presente em outros cenários, como no estudo de Carneiro et al. (2011) 

realizado em Goiânia, em que foram avaliados os eventos adversos 

registrados no livro de anotações de enfermagem e identificaram 49 

quedas. Corroborando com estudo de Abreu et al. (2017), que 

evidenciou que a incidência de quedas em pacientes idosos é alta, e este 

evento está relacionado a multifatores, entre eles destaca-se  a baixa 

escolaridade, a polifarmácia, a disfunção visual, a dificuldade de marcha 

e equilíbrio, a incontinência urinária e o uso de laxativos e 

antipsicóticos. Com intuito de ocasionar a diminuição desse evento foi 

implantado em 2014 o Protocolo de Prevenção de Quedas, de acordo 

como Programa Nacional de Segurança do Paciente (BRASIL, 2013b). 

Outras estratégias implementadas foram a aquisição de grades para 

camas, placas de identificação de risco de quedas fixadas acima do leito 

do paciente. 

As complicações de sítio cirúrgico corresponderam a 118 (7,4%) 

das notificações, dentro desta categoria estão as deiscências de sutura e 

as infecções do sítio cirúrgico. No estudo de Paranagua et al. (2013) 

foram caracterizados 218 eventos adversos, em uma clínica cirúrgica, 

destes 3,67% corresponderam a deiscência de sutura. 

Diante da ocorrência deste evento adverso, a instituição vem 

implementando protocolos e checklist para serem aplicados no pré, trans 

e pós operatório como um artifício para que ocorra a diminuição destes 

eventos, corroborando com Alpendre et at (2017), que colocam que o 

checklist de segurança cirúrgica possibilita monitorar sinais e sintomas 

preditivos de complicações cirúrgicas e detecção precoce de eventos 

adversos colaborando na promoção da segurança do paciente. 

A lesão por pressão teve 100 (6,3%) notificações, destas 54 

ocorrências foram registradas na UTI coronariana. O estudo de Coyer et 
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al. (2017) realizado no estado de Queensland, na Austrália, que teve 

como objetivo comparar a prevalência e a localização das lesões por 

pressão nos pacientes com cuidados intensivos e não intensivos, aponta 

que pacientes em cuidados intensivos são 3,8 vezes mais propensos a 

desenvolverem uma lesão por pressão, sendo o local  sacro/cóccix o 

mais comum de lesão por pressão adquirida no hospital em todos os 

pacientes. Estes resultados também corroboram outros estudos no que 

apontam a lesão por pressão como um evento adverso frequente nos 

hospitais brasileiros (FRANÇOLIN et al., 2010; PAIVA, PAIVA; 

BERTI, 2010; ORTEGA et al., 2016). 

Foram registradas 100 (6,3%) notificações relacionadas a 

exteriorização não intencional de dispositivos (cateteres, sondas, drenos) 

em decorrência das retiradas acidentais e/ou inadvertidas pelos 

profissionais de saúde e/ou pelo próprio paciente, em decorrência a 

obstrução do dispositivo e/ou por inadequada fixação do mesmo. Frente 

a isso, o estudo de Ortega et al (2016), indica que dos 39 eventos 

notificados, 21 estavam relacionados com a perda de dispositivos, sendo 

eles a sonda nasoenteral e o cateter venoso central. Outro estudo 

evidenciou a necessidade dos gestores promoverem medidas preventivas 

de orientação aos profissionais de saúde, pacientes e familiares quanto a 

importância da manutenção e do manuseio dos dispositivos, tendo em 

vista a recuperação do paciente, evitando o risco de lesão no trajeto do 

dispositivo e o desconforto de um novo procedimento para recolocação 

(CARNEIRO et al., 2011). 

Com relação aos eventos relacionados com a nutrição enteral, 

obteve-se 25 (1,6%) notificações e este número aumenta se forem 

acrescentados os eventos relacionados com a retirada inadvertida da 

sonda enteral e/ou sua obstrução. No estudo de Cervo (2013) foram 

acompanhados 46 pacientes adultos em uso de terapia nutricional 

enteral, tanto na unidade de terapia intensiva como na clínica médica e 

entre os motivos que levaram à suspensão ou a irregularidade da infusão 

da dieta estão: a pausa para higiene corporal, a realização de exames e 

procedimentos, por náusea e vômito, a demora na instalação de um novo 

frasco. Identificaram 39 saídas inadvertidas da sonda e uma obstrução 

da sonda, evidenciando taxas de incidência de 4,6% e 2,1%, 

respectivamente. O estudo de Gottems et al. (2016) também apontou a 

retirada não programada de sonda enteral com a ocorrência de 8 casos, 

totalizando 6,1% dos eventos notificados. 

A hemovigilância tem o papel de obter informações sobre os 

eventos adversos ocorridos nas diferentes etapas do processo 

transfusional com o objetivo de corrigi-los e preveni-los, bem como 
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melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança 

do paciente (ANVISA, 2015b). Os resultados evidenciaram que as 

notificações em relação à hemovigilância limitaram-se somente as 

reações adversas que ocorreram durante ou após uma transfusão 

sanguínea, totalizando 16 (1%) notificações. Este resultado corroborou 

com estudo de Bezerra et al. (2009) o qual ilustra também pequena 

notificação deste evento adverso, representando 11 registros em 100 

notificações. Já o estudo de Gottems et al. (2016) mostrou outro uma 

incidência maior em relação ao  uso de hemocomponentes, 

representando 105 registros de 167 notificações. 

Com relação à tecnovigilância, os dados identificaram um 

número reduzido de notificações, representando 10 (0,6%), sendo 

relacionado ao curativo hidrocelular, à prótese cardíaca, à sonda 

nasoenteral e às seringas. Este fato pode provocar questionamento em 

relação à subnotificação, considerando a utilização elevada de 

equipamentos médico hospitalares, tanto de forma direta ou 

indiretamente em prol da assistência ao paciente. Neste sentido, o estudo 

de Ribeiro, Silva e Ferreira (2016) retrata que a segurança do paciente 

envolve reflexão sobre o impacto da incorporação de tecnologias em 

ambientes de cuidado, sendo que as notificações dos eventos adversos 

constituem um desafio aos profissionais de saúde. Já o estudo de Reis et 

al. (2016) mostra que o número de notificações vem aumentando em 

relação as notificações de queixa técnica de material médico-hospitalar, 

representando 106 ocorrências relacionadas aos equipos de infusão, as 

fitas microporosas, os dispositivos de três vias, cateter intravenoso e 

seringas. O estudo de Silva et al. (2015) traz que das 90 notificações, 34 

estão relacionadas a queixa técnica. 

Com relação à tecnovigilância, as instituições de saúde tem papel 

fundamental na notificação da ocorrência de eventos adversos e de 

queixas técnicas relacionadas a produtos para a saúde (equipamentos, 

artigos médico hospitalares, kits diagnósticos), entre eles estão à baixa 

qualidade do produto; o uso de forma inadequada (erros de 

procedimento); os fatores inerentes à pessoa (no caso de evento adverso) 

e os fatores do próprio produto (BRASIL, 2010). 

A farmacovigilância foi a menos notificada, com somente 3 

(0,2%) ocorrências e estas estão  relacionadas ao desvio de qualidade 

e/ou inefetividade do medicamento. Estes dados podem ser reflexo da 

falta de compreensão dos profissionais de saúde sobre como exercer 

dentro da instituição de saúde a farmacovigilância, que tem o objetivo 

de identificar, avaliar e monitorar a ocorrência de reações adversas 

relacionados ao uso dos medicamentos, assim como os eventos adversos 
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causados por desvios da qualidade de medicamentos, inefetividade 

terapêutica, erros de medicação, uso de medicamentos para indicações 

não aprovadas no registro, uso abusivo, intoxicações e interações 

medicamentosas. Essa vigilância visa garantir a qualidade dos produtos 

comercializados e a redução dos riscos ao paciente (BRASIL, 2009b). 

O estudo de Duarte, Batista e Albuquerque (2014) realizado em 

um hospital oncológico na Paraíba, ilustrou um número maior de 

notificações, representando num período de cinco anos, 34 registros de 

farmacovigilância, porém os autores afirmam a chance de 

subnotificação, especialmente relacionadas às reações adversas. Já o 

estudo de Lima et al. (2013) identificou 199 notificações em dois anos, 

sendo 70% de queixas técnicas, 21% por ineficácia terapêutica e 9% por 

reações adversas a medicamentos e mesmo diante destes dados os 

autores apontam para a existência da subnotificação. Também reforçam 

que para que ocorra uma maior adesão a notificações relacionadas à 

farmacovigilância são necessárias ações educacionais voltadas à 

orientação e o incentivo dos profissionais de saúde na realização da 

notificação, contribuindo para a melhoria da qualidade dos 

medicamentos e segurança aos pacientes. 

CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados apontam algumas falhas e danos da 

assistência à saúde inserida na realidade estudada. Foi possível 

identificar os eventos adversos em saúde e as queixas técnicas do total 

de 1580 notificados, verificando que ocorreu um crescimento de 104% 

de notificações de 2014 em comparação com 2016. Os setores que mais 

notificaram os eventos adversos e queixas técnicas foram às 

enfermarias, a emergência e a unidade de terapia intensiva coronariana. 

A prevalência foi de 3,0% de eventos adversos sobre as 

internações, sendo as ocorrências mais frequentes o erro ou quase erro 

de medicamentos, a flebite, os hematomas relacionados ao uso de 

enoxaparina, às complicações pós-punção arterial, à queda, às 

complicações de sítio cirúrgico, à lesão por pressão, à exteriorização não 

intencional de dispositivo. 

O número representativo de notificações pode estar relacionado 

ao sistema adotado na instituição, o qual ocorre de forma anônima e isto 

pode representar uma estratégia positiva para a adesão dos profissionais 

de saúde. Ainda, é importante destacar que a instituição vem avançando 

de forma progressiva no reconhecimento e avaliação das notificações 
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dos eventos adversos e queixas técnicas. Porém ainda há uma lacuna nos 

registros dos eventos relacionados à hemovigilância, tecnovigilância e 

farmacovigilância. 

Frente aos achados deste estudo sugere-se que o processo de 

notificação seja realizado de forma consciente e com responsabilização 

pelos profissionais de saúde, considerando que este é um ponto de 

partida para identificar e avaliar os eventos adversos e queixas técnicas 

que acometem os pacientes. Acredita-se que a identificação e análise 

destas ocorrências sejam elementos disparadores para propiciar o 

desenvolvimento de ações educativas que estimulem as notificações, 

bem como a prevenção dos eventos adversos, a fim de minimizar a sua 

ocorrência nos pacientes. 
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5.2 FACILIDADES E DIFICULDADES DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE FRENTE AO PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE 

EVENTOS ADVERSOS  

RESUMO 

 

Objetivo: descrever as facilidades e as dificuldades dos profissionais de 

saúde em realizar o processo de notificação de eventos adversos no 

contexto hospitalar. Método: estudo descritivo exploratório, com 

abordagem qualitativa, realizado em um hospital público cardiovascular 

de alta complexidade do Sul do país, com 39 profissionais de saúde. 

Utilizou-se entrevista semiestruturada e análise temática. Resultados: 

emergiram duas categorias: Facilidades para realizar a notificação de 

eventos adversos e os obstáculos que dificultam este processo. A prática 

ilustra o medo da punição, a fragilidade no conhecimento, a sobrecarga 

de trabalho e no descompromisso dos profissionais, gerando 

subnotificação. Apontam também dificuldades em relação ao 

descumprimento de rotinas e o despreparo para utilizar a ficha de 

notificação na instituição. Alguns aspectos positivos apontados estão 

relacionados ao apoio do Núcleo de Segurança do Paciente, o feedback 

das notificações e no reconhecimento da importância da notificação dos 

eventos adversos em saúde. Conclusão: O processo de notificação está 

permeado por aspectos positivos e alguns obstáculos a serem superados. 

Faz-se necessário traçar estratégias com enfoque na comunicação e na 

prática educacional, com o intuito de disseminar informações sobre o 

processo de notificação, bem como na promoção de uma cultura sem 

culpabilidade e com responsabilização para o alcance da segurança do 

paciente. 

 

Descritores: Enfermagem. Segurança do Paciente. Erros Médicos. 

Notificação. 

 

INTRODUÇÃO 

A segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado à assistência de saúde (BRASIL, 
2013a), sendo que as instituições de saúde estão cada vez mais 

preocupadas em garantir uma assistência de qualidade aos pacientes. 

Com isso, as questões relacionadas ao tema segurança do paciente têm 

recebido destaque com a implementação de medidas de prevenção à 
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exposição aos riscos, bem como aos danos decorrentes da assistência à 

saúde (FASSINI; HAHN, 2012).  

Mundialmente, milhares de pacientes sofrem danos ou morrem 

por ano, devido a uma assistência insegura e estima-se que um em cada 

dez pacientes possa ser vítima de eventos adversos durante a prestação 

de assistência à saúde (WHO, 2011). 

Há poucos estudos no Brasil sobre a incidência e prevalência de 

eventos adversos em instituições de saúde. Estudo desenvolvido em 

hospitais brasileiros, no qual avaliou a incidência de eventos adversos 

em saúde evidenciou a ocorrência de 7,6% e a proporção dos que são 

evitáveis foi de 66,7%. Esses resultados corroboram com estudos 

internacionais, porém a proporção de eventos adversos evitáveis foi 

consideravelmente maior nos hospitais brasileiros (MENDES et al., 

2009). 

Outro estudo avaliou a ocorrência de eventos adversos e o 

impacto deles sobre o tempo de permanência e a mortalidade em uma 

Unidade de Terapia Intensiva, mostrando que a taxa de incidência foi de 

9,3 eventos adversos por 100 pacientes/dia, impactando no aumento do 

tempo de internação. Outro dado relevante evidencia que dos 115 

pacientes que apresentaram eventos adversos, 35,6% faleceram 

(ROQUE; TONINI; MELO, 2016). 

Martins et al. (2011), em seu estudo, identificaram que a taxa de 

mortalidade hospitalar foi de 8,5%, sendo que 34% ocorreram em 

pacientes que sofreram eventos adversos em saúde e a mortalidade 

relacionada a evento adverso prevenível foi de 2,3%. Em outro estudo, 

se os eventos adversos em saúde fossem considerados um grupo de 

causa de óbito, este estaria na quinta posição, atrás de doenças 

cardiovasculares, neoplasias, doenças do aparelho respiratório e causas 

externas, representando um quadro preocupante e com repercussão para 

segurança do paciente (COUTO; PEDROSA; ROSA, 2016). 

Diante deste contexto, o Instituto de Estudos de Saúde 

Suplementar mostra um dado alarmante em relação à mortalidade, pois a 

cada três minutos, 2,47 pessoas morrem em hospitais, públicos ou 

privados, como consequência dos eventos adversos em saúde (COUTO; 

PEDROSA; ROSA, 2016). Deve-se ressaltar que os eventos adversos se 

configuram em um indicador de qualidade dos serviços de saúde e sua 

ocorrência gera resultados indesejáveis que afetam a segurança do 

paciente, podendo causar lesão irreversível ou até a morte (BEZERRA 

et al., 2009). 

Para que ocorra a minimização dos eventos adversos é necessária 

a identificação destes e a sua notificação, a qual é considerada um meio 
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de comunicação, que possibilita à instituição o conhecimento de falhas e 

erros, proporcionando a construção de um banco de dados e a execução 

de modificações visando planejamento de processos mais seguros, 

permitindo a prevenção de novos eventos adversos (WATCHER, 2013; 

SILVA et al., 2015). 

Em cumprimento ao Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, os eventos adversos devem ser informados e/ou notificados 

aos órgãos gestores da instituição, entre eles, o Núcleo de Segurança do 

Paciente, o qual tem o objetivo de instituir ações para a promoção da 

segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde 

(BRASIL, 2013b).  

Diante deste contexto, este estudo tem como objeto de 

investigação o processo de notificação de eventos adversos pelos 

profissionais de saúde. O interesse pelo tema surgiu pela preocupação 

com a abrangência do problema, considerando que a não notificação do 

ocorrido prejudica tanto a identificação dos eventos adversos, bem como 

a correção de possíveis falhas decorrentes do processo. Ressalta-se que a 

não identificação dos eventos adversos e a não correção das falhas 

colocam em risco a segurança do paciente, com condição associada a 

danos e até a morte. 

Neste sentido, a questão que norteou este estudo foi: O que pode 

facilitar e/ou dificultar a adesão dos profissionais de saúde em realizar o 

processo de notificação de eventos adversos em saúde? Para responder a 

essa indagação, o estudo objetivou descrever as facilidades e as 

dificuldades dos profissionais de saúde para realizar o processo de 

notificação de eventos adversos em saúde no contexto hospitalar. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo exploratório, com 

abordagem qualitativa, desenvolvido em um hospital público 

cardiovascular de alta complexidade do Estado de Santa Catarina. 

Participaram do estudo 39 profissionais de saúde, tendo como 

critérios de inclusão: ter vínculo empregatício, atuar no mínimo seis 

meses na instituição e os critérios de exclusão: estar em período de 

férias, licença para tratamento de saúde, licença gestação, licença 

prêmio, e/ou atestado médico no período de coleta de dados. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 

2017, por meio de entrevista semiestruturada, individualizada, no local 

de trabalho dos participantes, de acordo com agendamento prévio, sendo 

que as mesmas foram gravadas e transcritas. Seguiu-se um roteiro 
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constando de duas partes: a primeira, de identificação dos participantes e 

a segunda parte com questões norteadoras relativas às facilidades e as 

dificuldades dos profissionais de saúde para realizar o processo de 

notificação de eventos adversos em saúde.  

Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Esta etapa foi interrompida quando os conteúdos das 

entrevistas se tornaram repetitivos e com qualidade, sinalizando 

saturação dos dados (MINAYO, 2017). 

Os dados foram analisados pela análise temática, 

operacionalizada a partir da pré-análise, na qual se realizou a leitura 

minuciosa do material para o agrupamento das falas, a exploração do 

material, e a elaboração das unidades de registros; a partir daí os dados 

foram codificados e organizados em uma categoria de análise, na qual 

foram selecionadas as falas mais significativas para ilustrar a análise e 

discussão dos resultados caracterizando a terceira etapa de interpretação 

(MINAYO, 2014). 

Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo os 

seres humanos, conforme a Resolução 466/12 (BRASIL, 2012). O 

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da referida 

instituição e obteve parecer favorável, sob o CAAE 

63075516.1.0000.0113. Para assegurar o anonimato dos participantes, 

os dados foram codificados pela letra E de entrevista, seguida de 

numeral arábico, conforme a ordem em que foram realizadas. 

 

RESULTADOS 

Participaram do estudo uma assistente social, 10 enfermeiros, 

dois farmacêuticos, três fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, quatro 

médicos, uma nutricionista e 17 técnicos de enfermagem. Destes 

profissionais, 35 são do sexo feminino, com idade entre 25 a 56 anos, e 

quatro do sexo masculino, com idade entre 34 a 49 anos. Em relação aos 

setores de atuação, 15 atuam na Unidade de Terapia Coronariana, 10 nas 

enfermarias, sete no centro cirúrgico, dois na medicina nuclear, dois na 

farmácia, um na gerência de enfermagem, um no serviço social e um no 

serviço de nutrição.  

Quanto ao nível de escolaridade, um profissional possui 

doutorado, três possuem mestrado, 17 especializações, cinco graduação, 

três cursando graduação, uma cursando mestrado e nove possuem nível 

médio. Quanto ao tempo de atuação na profissão, este variou de dois a 

31 anos. Já em relação ao tempo de atuação na instituição e no setor 

teve-se resultado semelhante, uma variação seis meses a 30 anos.  
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A partir das entrevistas e análise dos dados emergiram duas 

categorias, expressas a seguir. 

 

Facilidades para realizar a notificação de eventos adversos  

 

No que tange às facilidades encontradas pelos profissionais de 

saúde em relação à notificação dos eventos adversos, o conhecimento 

configura em um ponto positivo neste processo.  

Neste sentido, os profissionais de saúde reconhecem que os 

eventos adversos em saúde estão presentes no cotidiano da assistência. 

Eles expressam suas vivências, exemplificando quais são os eventos que 

mais ocorrem no seu ambiente de trabalho, destacando: as quedas, os 

hematomas, os erros de medicação, as lesões por pressão, as flebites e a 

exteriorização não intencional de dispositivos. 

 
[...] é uma constante em nossa profissão. Todos os 

eventos eles acontecem com praticamente 90% 

dos pacientes que estão em cuidados. (E16) 

[...] quase que diariamente a gente encontra algum 

evento adverso [...] paciente que já retirou 

traqueostomia mais de uma vez, já retirou sonda 

nasogástrica mais de uma vez, acho que eu 

consigo pensar em todos os eventos da ficha. (E2) 

[...] vários, principalmente com queda, aí sempre 

são feitas as medidas relacionadas com que o 

paciente apresentou. Outros com hematoma, 

principalmente que vieram após o cateterismo, 

também as questões das úlceras por pressão que é 

bem alto [...]. (E19) 

Já vivenciei vários eventos adversos, têm eventos 

adversos relacionados com erro de medicação, 

relacionados com a prescrição médica, 

administração de medicação, via de medicação 

prescrita de um jeito incorreto [...] lesão por 

pressão, lesão por dispositivo médico, flebite, 

queda, já foi vivenciado diversos eventos 

adversos. (E27) 

 

Evidenciam a importância de realizar a notificação de um evento 

adverso em saúde, compreendendo que o objetivo de proceder sua 
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notificação é o rastreamento das falhas para proporcionar ações que 

possam melhorar a assistência ao paciente. 

 
[...] o que vai facilitar é ter o conhecimento da 

notificação, de fazer a notificação do evento, do 

que é um evento adverso, do que isso vai 

proporcionar. (E1) 

[...] é para a gente ter melhorias. Os registros são 

importantes para poder rastrear problemas, mas 

não é rastrear problemas para prejudicar alguém, é 

rastrear os problemas para minimizar os danos ao 

doente, eu vejo dessa maneira, pra mim eu não 

vejo dificuldade, eu não vejo problema, para mim 

é muito bom. (E21) 

A notificação facilita na maneira de prestar um 

cuidado mais adequado ao paciente, porque 

através da notificação a gente pode estar 

diminuindo os erros. (E4) 

Eu tenho uma visão hoje de que é importante 

fazer, independente de quem for [...]. (E13) 

Outro aspecto positivo está relacionado ao compromisso dos 

profissionais de saúde em notificar os eventos adversos imediatamente 

após sua identificação ou tão logo consigam realizar.  

 
[...] presenciei situações de eventos adversos e 

quase sempre é notificado de imediato, ainda no 

plantão, quando não, tanto comigo quanto com as 

colegas que eu vejo, nos dias seguintes é 

notificado, na sua maioria. (E36) 

[...] a meu ver está fácil, eu me sinto na obrigação 

de quando eu detecto um erro já é meio que 

automático eu ir lá buscar a prescrição e notificar. 

(E35) 

[...] eu demorei um pouco para fazer a notificação, 

mas depois de quatro dias eu fiz a notificação para 

o núcleo responsável do hospital, o NUSEP. (E13) 
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Ressaltam que discutem entre eles sobre os eventos adversos, 

bem como as necessidades de mudança na assistência, na perspectiva de 

prevenir novas ocorrências. 

[...] não foi feito investigação, mais uma coisa que 

achei legal, desde que comecei a trabalhar na 

UCO, foi que no início os pacientes ficavam com 

as grades abaixadas, aí fomos conversando com 

um aqui, escutando outro ali, enfim como a gente 

não tinha núcleo, a gente começou a ter a prática 

de elevar as grades, então querendo ou não isso 

foi uma ação empírica ou não, mas que a gente 

teve dentro da UTI. (E1) 

 

[...] vivenciei vários eventos adversos na minha 

prática, antes quando não existia o NUSEP a 

gente só notificava o enfermeiro do local aonde 

vinha àquele paciente, da procedência dele, se 

não, se acontecesse na coronária a gente tomava 

as providencias particular [...]. (E23) 

 

Destacam que um marco importante para o avanço e 

fortalecimento de suas ações foi a implantação do Núcleo de Segurança 

do Paciente (NUSEP). A partir de então, questões referentes à segurança 

do paciente passaram a permear o contexto da assistência, incorporando 

o processo de notificação neste cenário. Apontam que as discussões 

sobre os eventos adversos em saúde se intensificaram, bem como da 

sistematização do registro, da sua investigação e análise. A atuação do 

NUSEP passou a ser identificada como uma referência para assistência, 

sendo um ponto de apoio para os profissionais de saúde.  

[...] depois que criou o NUSEP é divisor de mares 

para mim, essa assistência, essa diferença que se 

faz do doente, a participação do NUSEP junto 

com a gente. (E21) 

[...] depois que veio o NUSEP eu notifico para 

eles, e são eles que vão avaliar os eventos e 

mediar as situações. (E22) 

[...] depois que o NUSEP entrou facilitou mais, 

pois eles tomam providências sem interferências 

de profissional, querendo cobrar alguma coisa do 
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outro profissional, e facilitou bastante a partir da 

entrada do NUSEP no Instituto para mim. (E23) 

O que poderia ajudar muito é essa participação 

que o NUSEP, está tendo com a gente. A gente se 

sente mais acompanhada e qualquer evento que 

aconteça vocês já está mais próximo. (E14) 

 
Outro fator apontado como ponto positivo para facilitar o 

processo de notificação de eventos adversos em saúde é a existência de 

um instrumento padronizado, sendo este de fácil acesso, de simples 

preenchimento e garantindo o anonimato. Destacam que o instrumento 

existente na instituição para a notificação de eventos adversos e queixa 

técnica contempla estas questões. 

 
Por exemplo, hoje nós temos o instrumento do 

NUSEP em nada para mim ele é difícil, ele é 

muito claro e objetivo e quando é alguma coisa 

fora do que está escrito ali, tem a opção outros, e 

eu não tenho problema nenhum em escrever, eu 

notifico tudo. (E21) 

Um formulário que seja de fácil acesso e simples. 

Porque um formulário que tem muito detalhe às 

vezes ele te inibe. (E20) 

Uma facilidade é ter a ficha para notificar, está à 

mão, não precisa se identificar, não precisa falar 

nada para ninguém e só ali pegar a folhinha. Nem 

coloca o nome da pessoa que [...] às vezes tu 

sabes que foi tal funcionário que esqueceu tal 

coisa, mas tu não consegues colocar o nome do 

funcionário. (E5) 

Ressaltam a importância do feedback das notificações dos 

eventos adversos em saúde, considerando que esse retorno possibilita 

aos profissionais de saúde o reconhecimento desse processo, com intuito 

de corrigir as falhas e traçar estratégias para melhoria da qualidade da 

assistência e a prevenção dessas ocorrências. 

[...] alguma coisa que se mostra os resultados 

obtidos através da notificação talvez o pessoal 
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entendesse que não é para punir, mas sim para 

melhorar a situação. (E2) 

[...] feedback porque se eu começo a notificar e eu 

tenho a resposta dessa notificação, o que foi feito 

através de uma melhoria que possa a vir, eu fico 

mais entusiasmada, [...] que venha uma resposta, 

uma resposta geral, não precisa ser específica, 

mas para saber que está sendo olhado, [...] então 

trazendo o retorno eu acho que isso estimularia 

mais. (E35) 

[...] e outra coisa facilita para mim, eu 

particularmente gosto muito, porque eu vejo que 

ele é discutido em grande grupo os eventos 

adversos, por indicadores mensais que são feitos, 

então ali a gente sabe onde precisa trabalhar, 

então para mim facilita um monte, então se hoje 

na UTI eu tenho um índice de lesão por pressão 

alta, eu sei o que preciso trabalhar na prevenção 

de lesão, então ele nos mostra aonde a gente 

precisa trabalhar, atuar. (E27) 

A conduta pós-notificação que eu acho que faz a 

diferença, [...] o andamento que se dá com essas 

notificações, se quem recebe essa notificação 

mostra o lado educativo [...]. (E26) 

 

Entendem que é necessário fortalecer as orientações em serviço 

quanto suas rotinas, compreendendo como uma estratégia de aprimorar 

o conhecimento sobre as ações que envolvem a segurança do paciente. 

[...] é fundamental, a informação. Porque nem 

todo mundo tem acesso nas reuniões, em 

treinamento [...]. (E26) 

[...] quanto mais educação o funcionário têm, mais 

crítico ele fica, e quanto mais crítico ele fica, ele 

cobra também de si mesmo e dos outros. (E11) 

Tudo que vem para somar o nosso conhecimento é 

importante dentro da profissão. (E15) 
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[...] a educação desde o primeiro dia que entra na 

instituição de que todo evento adverso tem que ser 

notificado e que existe direito a notificação sem 

identificação. (E34) 

 
Apontam que um material educacional pode ser um aliado para 

maior adesão dos profissionais de saúde, dos pacientes e dos familiares 

ao processo de notificação, abordando conceitos e aspectos relacionados 

aos eventos adversos e que direcionam o processo de notificação. 

 
O material educativo é uma forma de 

conhecimento que você pode buscar [...]. (E1) 

[...] então eu acho que um material educativo não 

só vai lembrar como vai alertar de coisas possíveis 

de notificação e que hoje são subnotificadas. 

(E36) 

[...] acho que sim, até mesmo para entregar para o 

paciente, para a equipe. Sabendo o que é um 

evento adverso, às vezes a gente não sabe. Mesmo 

que tenha educação continuada, às vezes cai no 

esquecimento, então vai ser uma forma de estar 

relembrando, deixar umas na unidade para 

entregar para o paciente, para o acompanhante. 

(E27) 

[...] até os acompanhantes deveriam ser mais 

informados. (E31) 

Obstáculos que dificultam o processo de notificação dos eventos 

adversos 

 

Há muitas barreiras que precisam ser superadas pelas instituições 

de saúde e principalmente pelos profissionais, para que se intensifique o 

registro dos eventos adversos, uma vez que o processo de notificação 

não tem a finalidade de identificar culpados, mas sim de identificar as 

falhas que ocorrem na assistência, a fim de proporcionar uma assistência 

de qualidade.  

No que tange as dificuldades frente ao processo de notificação, 

um fator preocupante está relacionado a alguns profissionais de saúde 

demonstrarem não ter percepção da ocorrência de eventos adversos em 

saúde que estão sob sua assistência ou em seu setor de trabalho. 
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[...] percebi que eu fui à única pessoa que teve 

noção de que aquilo era adverso, era evitável e me 

deu uma frustração porque achei que todo mundo 

teria percebido, enfim na época nem se falava em 

adverso, era erro. Então acho que essa palavra 

mudou, foi bom, e hoje as pessoas estão mais 

atentas, mas com certeza meu primeiro evento 

adverso ninguém entendeu ou fingiu que não 

entendeu nada foi feito. (E34) 

Eu não vivenciei aqui nenhum evento adverso 

ainda [...] porque a gente [...] consegue pegar 

alguma coisa que está em inconformidade com o 

que é usualmente prescrito, da forma que é 

usualmente usada na instituição, então muitas 

vezes nos conseguimos pegar aqui, antes de a 

medicação ser mandada para o paciente. (E25) 

Não, nunca aconteceu, nem quando eu trabalhava 

na UTI Neo também nunca aconteceu. (E38) 

Dentre outros motivos que levam os profissionais de saúde a não 

realizarem a notificação dos eventos adversos em saúde está o 

desconhecimento e a falta de informação sobre o processo de 

notificação, bem como de quais os eventos adversos são notificáveis, 

ocasionando a subnotificação. 

 
Eu acho que é a falta de conhecimento mesmo, do 

que significa uma notificação. (E25) 

Existe bastante dúvida em relação às notificações, 

[...] principalmente os técnicos, mas alguns 

enfermeiros eu também vejo isso, tem dificuldade, 

tudo que é possível ser notificado, o que tem que 

notificar, às vezes eles ainda ficam em dúvida 

[...]. (E36) 

Para te falar a verdade, acho que nunca foi dito 

para nós que tinha que preencher algum papel 

avisando [...] pelo menos eu desconheço isso, de 

tu teres que fazer uma comunicação. (E29) 
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Destacam alguns fatores que interferem na realização da 

notificação de eventos adversos em saúde, como: a falta de hábito, o 

esquecimento e a não priorização dessa ação na assistência. 
 

[...] ta faltando o hábito [...] as pessoas não 

querem parar para fazer, entendeu. (E30) 

[...] falta estar incutido em cada um, às pessoas 

pararem e pensarem em que isso vai melhorar no 

meu setor, na nossa assistência prestada, essa 

consciência. (E25) 

Uma dificuldade é, às vezes, o esquecimento, pelo 

plantão estar mais agitado. (E22) 

Então talvez não é que a equipe não saiba fazer, 

talvez a equipe não veja isso como uma 

prioridade, se preocupa com o atender o paciente, 

fazendo outras coisas da rotina e não faz mas essa 

burocracia, digamos. (E2) 

A falta de conscientização, de interesse, bem como a 

desmotivação compromete a realização das notificações dos eventos 

adversos e da possibilidade para garantir a segurança do paciente. 

 
A conscientização dos profissionais, porque o 

instrumento a gente tem, e a orientação. Cada um 

tem aquela responsabilidade que aquilo deve ser 

preenchida, aquela folhinha que tem ali 

disponível. (E19) 

O que dificulta mais é a gente mesmo [...] a falta 

de interesse do funcionário, porque na hora a 

gente vê, comenta, mas não pára para ir lá pegar 

[...], às vezes não é nem questão de tempo, às 

vezes é falta mesmo de parar e ir fazer. (E6) 

[...] a coisa não tem mais jeito. Não é ser 

pessimista com isso aqui não. Olha mais isso aqui 

não tem mais jeito, daqui agora é só para baixo. 

As pessoas não têm mais aquele interesse de 

aprender, de ensinar, de melhorar. (E17) 
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O número insuficiente de profissionais de saúde e as demandas de 

atividades em cada turno de trabalho resultam em uma sobrecarga de 

atividades, tornando-se um obstáculo para que ocorra o registro dos 

eventos adversos em saúde. 

A quantidade de profissional dificulta porque às 

vezes a gente tem tanta coisa para fazer daí, tu não 

notifica naquela hora, tu vai acabando 

esquecendo. (E10) 

Às vezes é o tempo também, eu acho que 

dependendo de como está o setor, o serviço. Tem 

situações que acabam não sendo notificados pela 

falta de tempo, na correria, pela falta de 

funcionários naquele momento. (E31) 

A rotina, às vezes a gente se envolve com algum 

procedimento, uma e outra passa despercebida. 

(E9) 

As falas evidenciaram lacunas em relação a qual profissional 

deve realizar a notificação dos eventos adversos em saúde, considerando 

que muitas vezes quem identifica o evento adverso não é o mesmo que o 

vivenciou, gerando dúvidas neste processo.  

 
Eu acompanho o NUSEP, mas a gente parece que 

está se metendo em uma área que não é nossa, 

entende [...] vê as coisas que acontecem, mas 

parece que é uma atribuição mais da enfermagem. 

(E26) 

[...] vê eles comentando os eventos adversos é 

claro, muitas vezes, a gente não notifica porque eu 

ficaria meio perdida se aquilo realmente está 

acontecendo, por exemplo: uma lesão de pele, um 

arroxeado, como isso não é minha prática e sim é 

da área da enfermagem a gente “vê aquilo ali” e 

acha que é normal, a gente fica perdida na questão 

da parte da enfermagem mesmo. (E3) 

Porque os profissionais acham que a única pessoa 

que pode fazer essa notificação é o enfermeiro, e 

não é quem vê o evento é quem notifica, então 
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pode ser um técnico de enfermagem, pode ser um 

nutricionista, pode ser um médico, fisioterapeuta, 

então quem vivencia o evento que pode ser o 

responsável em fazer a notificação. (E27) 

Alguns técnicos de enfermagem comunicam o evento adverso ao 

enfermeiro, transferindo, desta forma, a tarefa do processo de 

notificação para este profissional. 

 
[...] mas muitos acham que é só o enfermeiro que 

deve notificar. (E22) 

Tipo se eu fosse denunciar. Acho que não é meu 

papel, por escrito acho não é meu papel. O meu 

papel é escrever até onde eu vi, até onde eu agi, 

agora daqui para frente é com elas, as enfermeiras, 

para isso elas estão aí. (E17) 

[...] às vezes eu conto com o meu enfermeiro de 

plantão, para isso, eu já passo para ele se não der 

tempo de eu fazer, ele esta sabendo, se ele puder 

fazer ou me avisar em outro momento. (E9) 

 [...] eu comunico o enfermeiro, chamo ele para 

observar, para ver o que está acontecendo, depois  

vai para a ficha de notificação. (E8) 

Outro aspecto apontado está relacionado à falta de apoio por parte 

das chefias, corroborando de forma negativa para efetivar o processo de 

notificação. 

Eu tenho uma visão hoje de que é importante 

fazer, independente de quem for, porém às vezes 

me falta respaldo, às vezes até do enfermeiro 

mesmo, eu precisava ter um pouco mais de 

respaldo dela para poder notificar, tudo que 

acontece de imperícia, de inconsistência no setor. 

(E13) 

Alguns profissionais de saúde reportaram o descumprimento e a 

inexistência de uma rotina para o processo de notificação de eventos 

adversos em saúde na instituição. 
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O que falta é seguir um protocolo. Pode até existir 

um protocolo, mais não tem uma sequência, é 

como se cada um chegasse aqui, fizesse como 

quer, do jeito que quer. (E38) 

Na verdade, não existe nenhuma padronização, 

nenhum protocolo para que isso possa ser 

estruturado, então acho que vai muito da prática 

individual de cada profissional, isso talvez possa 

dificultar essa questão, uma vez que isso estiver 

parametrizado de alguma forma, acredito que as 

coisas passam a ser “obrigatória”, isso começa a 

ficar como uma rotina de notificação. (E39) 

O mesmo ocorre com a ficha de notificação existente na 

instituição, sendo apontado o desconhecimento desse instrumento ou 

dificuldades no seu preenchimento. 

[...] eu não sabia que existia uma ficha específica 

para isso, eu to sabendo agora. (E33) 

Acho bem complicada aquela ficha [...] tem bem 

pouca coisa para assinalar, quase todas as vezes 

que fui notificar eu não achei um que se encaixa, 

aí eu descrevi, também dá para descrever. (E5) 

Eu acho que a ficha a gente não está fazendo o 

uso, eu acho que tem que ser reforçado porque a 

ficha é um instrumento que o NUSEP elaborou 

para fazer, e talvez seja o que precisa ser incutido, 

que todo mundo tem que fazer. (E35) 

O processo de notificação dos eventos adversos em saúde não 

está relacionado à vertente de identificar e punir os responsáveis pela 

sua ocorrência. Porém, os depoimentos expressam o medo da punição e 

a represália como uma constante no cotidiano dos profissionais de 

saúde. 

Eu acho que o mais dificulta, eu tenho certeza, em 

qualquer hospital, é o medo de que não tenha 

anonimato. (E34) 
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[...] talvez o medo, acho que muitos deixam de 

notificar porque tem medo da consequência da sua 

notificação. (E33) 

A pessoa realmente tem medo de responder, essa 

notificação, por medo de represália [...]. (E13) 

A fala a seguir evidencia que uma atitude de represália contribui 

de forma negativa para a realização do processo de notificação. 

[...] tive uma experiência negativa recentemente, 

que simplesmente parei de fazer qualquer 

notificação, que foi o dia em que fui chamada a 

atenção por uma coisa que eu entendi que merecia 

ser notificada e aí fiquei muito chateada com 

aquilo, que não tive a intenção de ofender 

ninguém e nem de levar ninguém para trás. (E11) 

 

Alguns profissionais de saúde ao realizarem a notificação têm o 

receio de expor e/ou prejudicar um colega de trabalho, mesmo que não 

seja necessária a identificação dos profissionais e sim apenas a descrição 

do evento adverso de forma detalhada. 

[...] a gente não quer notificar, porque pode 

prejudicar o outro [...]. (E7) 

Eu acho que a dificuldade maior é em relação a 

um profissional achar que está entregando outro 

profissional que fez alguma coisa errada, eu acho 

que essa é a pior parte, o consenso que eles têm é 

esse. (E24) 

Muitas pessoas acham que notificar, elas estão 

correndo o risco de ser mal vista no setor, porque 

cometeram um possível erro. (E25) 

Os depoimentos também ilustram a necessidade dos profissionais 

de saúde compreenderem e disseminarem a cultura de segurança do 

paciente. Este é um processo delicado, porém necessário para a 

instituição incorporar o processo de notificação de eventos adversos 

como meta da assistência, sem a culpabilização desta ação. 
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No início quando começou, tinha muito aquele 

problema das pessoas acharem que iriam ser 

punidas, mas acho que agora mudou um pouco, 

acho que depois de algum tempo o grupo já está 

sabendo que tem que notificar, da importância da 

notificação, acho que agora mudou um pouco sim, 

ainda falta muito notificar, mas acho que essa 

cultura de punição perdeu um pouco. (E37) 

Mostrar que a intenção não é punir, é melhorar. 

(E2) 

[...] facilitar, acho que é perder o medo de que isso 

esta sendo feito para prejudicar um colega de 

trabalho, acho que falta mudar a “cabeça” com 

quem a gente trabalha, de que às vezes a pessoa 

está notificando esta fazendo isso para prejudicar 

o outro. (E3) 

[...] se a equipe perdesse esse medo e visse com 

outros olhos de que isso é em benefício do 

paciente e em prol do nosso trabalho, acho que 

facilitaria. (E3) 

Demonstram a necessidade de instituir o processo de notificação 

de eventos adversos em saúde de forma contínua, com compromisso e 

responsabilidade.  

[...] o evento adverso agora a gente faz a 

notificação, mas nem sempre (E11) 

[...] algumas vezes já notifiquei, posso fazer mais. 

(E28) 

Eu acho que talvez a equipe não esteja vendo a 

importância da notificação, porque agora, sabendo 

um pouco melhor da notificação, eu vejo que 

muitas coisas são passadas, mas não são 

notificadas. (E2) 
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DISCUSSÃO 

No cotidiano hospitalar, os profissionais de saúde vivenciam e 

reconhecem que os eventos adversos em saúde estão presentes na 

assistência ao paciente e que o processo de notificação é fundamental 

para promover a segurança do paciente. Porém, identifica-se nos 

diferentes cenários de assistência, que o processo de notificação de 

eventos adversos em saúde envolve uma visão fragmentada por parte 

dos profissionais de saúde, apontando as facilidades encontradas e os 

obstáculos que precisam ser superados.  

Entre as facilidades, percebeu-se que os profissionais de saúde 

expressaram ter conhecimento sobre o processo de notificação de 

eventos adversos em saúde, compreendendo o objetivo de rastrear as 

falhas da assistência, demonstrando com isso uma preocupação com a 

segurança do paciente. Os dados corroboram com estudo de Silva et al. 

(2014), que aponta a importância da colaboração dos profissionais de 

saúde para a garantia da segurança do paciente, além do compromisso 

com a notificação dos eventos adversos, contribuindo para a elaboração 

de um banco de dados com os principais erros notificados, e como 

consequência disso, a aplicação de novas regras e técnicas direcionadas 

à assistência do paciente. 

O processo de notificação dos eventos adversos é um 

compromisso para os profissionais de saúde, o que demonstra que nas 

instituições de saúde existem profissionais preocupados com a 

segurança e a integridade dos pacientes e demais integrantes do sistema 

de saúde (PRIMO; CAPUCHO, 2011). 

A importância da atuação do Núcleo de Segurança do Paciente 

foi um aspecto apontado, sendo este um apoio e uma referência para 

uma assistência segura, ratificando o proposto pelo Programa Nacional 

de Segurança do Paciente. Neste sentido, é fundamental a atuação de 

uma equipe multiprofissional, com intuito de analisar os eventos 

adversos em saúde, auxiliar na implantação de protocolos relacionados à 

segurança, desenvolver novas iniciativas e disseminar informações sobre 

o tema segurança do paciente (WATCHER, 2013; BRASIL, 2013a). 

Dentre as ações do Núcleo de Segurança do Paciente, está a 

implantação da ficha manual de notificação dos eventos adversos, de 

caráter voluntário e anônimo, a qual os profissionais de saúde apontaram 

como uma facilidade para a realização dos registros, considerando o seu 

fácil acesso e preenchimento. Destaca-se que as bases para um programa 

de segurança do paciente são os sistemas de notificações voluntárias, 

utilizando diferentes meios de relatos, como o formulário impresso ou 
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informatizado, via telefone, entre outros. Porém, o mais utilizado nos 

hospitais brasileiros ainda é o manual com formulários impressos 

(CAPUCHO; ARNAS; CASSIANI, 2013). 

Neste contexto, evidencia-se a importância das instituições de 

saúde ter um sistema de notificação confidencial de eventos adversos em 

saúde implantado, incentivando os profissionais a reportá-los, bem 

como facilitando a identificação de fragilidades na assistência e 

despertando a necessidade de desenvolverem ações mais seguras com o 

objetivo de diminuir os erros (TRINDADE; LAGE, 2014; 

FRANÇOLIN et al., 2015). 

A importância do feedback das notificações foi ressaltada como 

um ponto positivo para os profissionais aderirem ao processo de 

notificação dos eventos adversos em saúde. Acredita-se que o retorno 

das notificações possibilita o reconhecimento desse processo, com 

intuito de corrigir as falhas e traçar estratégias para melhoria da 

qualidade da assistência e a prevenção dessas ocorrências (BARROS et 

al., 2014). 

No estudo de Milagres (2015), o feedback é um instrumento de 

gestão que possibilita ao profissional de saúde uma reflexão sobre sua 

assistência, favorecendo o aprimoramento profissional, sentindo-se 

como uma parte importante do processo. Além disso, o fortalecimento 

de estratégias educativas foi apontado como um elemento facilitador 

para o processo de notificação dos eventos adversos em saúde. Estudo 

mostra que as intervenções educativas são instrumentos de estímulo à 

notificação, além de proporcionarem mudança na cultura dos 

profissionais da saúde, alertando para os problemas da segurança do 

paciente, bem como a melhoria contínua na assistência (PRIMO; 

CAPUCHO, 2011). 

Como a área da saúde está em constante evolução é necessário 

capacitar continuamente os profissionais de saúde em métodos 

direcionados para a segurança do paciente (COUTO; PEDROSA; 

ROSA, 2016). Em outros cenários brasileiros, o desenvolvimento de 

ações voltadas ao aprimoramento do conhecimento por parte dos 

profissionais da saúde se constitui em um fator importante para a 

segurança do paciente, sendo necessário investir na qualificação 

profissional, enfatizando programas de educação continuada sobre a 

segurança do paciente e a notificação de eventos adversos em saúde nas 

instituições (CLARO et al., 2011; FRANÇOLIN et al., 2015). 

Porém, percebe-se que as instituições e os profissionais de saúde 

precisam transcender obstáculos, para que ocorra a adesão ao processo 

de notificação dos eventos adversos em saúde. 
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Entre as dificuldades está o desconhecimento e a falta de 

informação sobre o processo de notificação, bem como quais eventos 

adversos são notificáveis e estes dados corroboram com estudos no 

âmbito internacional e nacional, os quais evidenciaram que o 

desconhecimento e a falta de informação são obstáculos para a 

efetividade do processo de notificação, levando para a subnotificação 

dos eventos adversos nas instituições (FERREIRA; CHIMINELLI, 

2014; MILAGRES, 2015; SIMAN; CUNHA; BRITO, 2017). As 

estratégias voltadas à educação foram apontadas pelos profissionais de 

saúde como forma de conhecer melhor sobre a segurança do paciente e o 

processo de notificação de eventos adversos em saúde. 

O desconhecimento da ficha de notificação e/ou a dificuldade de 

preenchê-la foi apontado pelos profissionais de saúde como fator de não 

adesão a notificação. Desta forma entende-se a necessidade dos gestores 

reverem a divulgação e/ou a reformulação deste documento, 

corroborando com o estudo de Minuzzi et al. (2016), que entre as 

recomendações dos profissionais de saúde para a melhoria da segurança 

do paciente, aponta a readequação do formulário de notificação de 

forma a torná-lo mais prático e dinâmico. 

Também elencados pelos profissionais de saúde como uma 

lacuna para o desconhecimento sobre o processo de notificação está à 

inexistência de protocolos para a notificação e de uma rotina escrita para 

direcionar a notificação de eventos adversos em saúde. Para Siman 

(2016) é importante a adoção de condutas baseadas em protocolos, 

diretrizes e procedimentos operacionais padrão (POP), ampliando o 

conhecimento em segurança do paciente, tornando um ponto positivo 

frente a que conduta tomar em decorrência de um evento adverso. 

Em um estudo brasileiro, os autores apontam como fatores para 

não adesão a notificação dos eventos, a sobrecarga de trabalho, o 

esquecimento e a não valorização dos eventos adversos em saúde 

(CLARO et al., 2011), questões estas também referenciadas nos 

resultados deste estudo. 

Para os profissionais de saúde ainda persiste a lacuna em relação 

a quem deve realizar a notificação do evento adverso em saúde, mesmo 

compreendendo a importância do processo de notificação. Esta situação 

está presente independente da categoria profissional, porém é mais 

acentuada em relação à equipe de enfermagem.  

Apesar do processo de notificação ser algo inerente à assistência 

e que envolve a equipe multidisciplinar, muitas vezes esta atribuição 

recai sobre o enfermeiro. Estudo desenvolvido por Paiva et al. (2014) 

apresenta que na visão dos profissionais de enfermagem, bem como para 



106 

 

outras categorias da saúde, o enfermeiro seria o responsável para 

realizar a notificação dos eventos adversos. Neste sentido, torna-se 

imprescindível desmistificar a notificação centrada no enfermeiro, 

através de orientação, informação e incentivo da participação de todos 

os profissionais nesse processo. 

É importante salientar que a identificação e a responsabilização 

pelo evento adverso deve ser transversal, e para tanto os profissionais de 

saúde devem estar sensibilizados para relatar sua participação nos 

eventos e traçarem as estratégias para redução dos danos e prevenção de 

novas ocorrências. Diante disto, a notificação de eventos adversos não é 

responsabilidade de uma única categoria profissional (LEITÃO et al., 

2013; SIMAN, 2016). 

A falta de apoio dos gestores pode estar acarretando a 

subnotificação dos eventos adversos que foi outro aspecto apontado 

pelos profissionais de saúde, corroborando com o estudo de Tomazoni et 

al. (2017), no qual evidenciaram que a comunicação dos eventos 

adversos é uma estratégia no combate as falhas do sistema e deve ser 

incentivada pela gestão hospitalar em busca de melhorias no serviço. 

Para Oliveira et al. (2014), compete aos gestores e lideres promoverem 

uma aproximação com os profissionais da assistência para o 

planejamento e desenvolvimento de ações para qualidade do serviço. 

Diante dos obstáculos para realização do processo de notificação 

destacam-se a culpa, o medo de punição e a represália, o que nos 

evidencia uma cultura punitiva no cenário estudado, corroborando com 

outros estudos na qual esta realidade também é apontada pelos 

profissionais de saúde, dificultando o processo de notificação de eventos 

adversos (SILVA et al., 2014; FRANÇOLI et al., 2015; DUARTE et al., 

2015; MACHARÍA et al., 2016). 

Ainda nesse mesmo tocante, evidenciou-se a apreensão por parte 

dos profissionais de saúde em prejudicar o colega de trabalho, caso ele 

realize o registro das falhas na assistência, corroborando com Silva et al. 

(2014) quando coloca a questão que os profissionais de saúde temem a 

reação dos gestores e até mesmo dos próprios colegas, apresentando 

sentimentos de medo de serem punidos e repreendidos. 

Enquanto as instituições estiverem baseadas na punição e culpa 

isso poderá causar omissão dos relatos dos eventos adversos em saúde, 

dificultando a construção de uma cultura de segurança do paciente 

(FRANÇOLIN et al., 2015; DUARTE et al., 2015). Diante disto, se faz 

necessária a substituição de um paradigma punitivo nas instituições, 

para outro, voltado à educação dos profissionais de saúde, onde 

prevaleça uma comunicação efetiva entre os profissionais, uma 
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proatividade frente aos eventos adversos, uma notificação dos eventos 

adversos, incentivada por uma cultura não punitiva, e uma 

aprendizagem baseada nos próprios erros, proporcionando um ambiente 

mais seguro ao paciente (GOMES et al., 2016). 

Estratégias voltadas à educação foram apontadas pelos 

profissionais de saúde como forma de conhecer melhor sobre a 

segurança do paciente e o processo de notificação de eventos adversos 

em saúde. A implantação de ações educativas, juntamente com medidas 

que respaldem os profissionais em relação à ocorrência dos eventos 

adversos, pode aumentar a adesão dos profissionais ao serviço, melhorar 

o conhecimento e a comunicação dos riscos e a notificação dos eventos 

adversos, a fim de analisá-los, corrigi-los e preveni-los (ARAUJO et al., 

2016; VARALLO, 2016). 

Diante dos obstáculos apresentados torna-se de extrema 

importância a implementação de estratégias voltadas para um programa 

de educação permanente, bem como a implementação de protocolos, 

diretrizes e outros aspectos que devem compor a lista de prioridades dos 

gestores, do núcleo de segurança do paciente e dos profissionais de 

saúde envolvidos na assistência (MENDES et al., 2013). 

 

CONCLUSÃO 

O processo de notificação está permeado por aspectos positivos e 

obstáculos a serem superados. Alguns aspectos positivos apontados 

estão relacionados ao apoio do Núcleo de Segurança do Paciente, o 

feedback das notificações e no reconhecimento da importância da 

notificação dos eventos adversos em saúde.  

Por outro lado, a prática ilustra o medo da punição, a fragilidade 

no conhecimento, a sobrecarga de trabalho e o descompromisso dos 

profissionais, gerando a subnotificação dos eventos adversos em saúde. 

Outro aspecto que dificulta o processo de notificação está relacionado ao 

descumprimento de uma rotina e despreparo para utilizar a ficha de 

notificação na instituição. 

Destaca-se que o estudo é relevante, uma vez que a descrição das 

facilidades e dificuldades relacionadas ao processo de notificação de 

eventos adversos em saúde poderá contribuir com estratégias para 

melhoria da qualidade e a prevenção dessas ocorrências, bem como na 

possibilidade de produção de conhecimento acerca do tema segurança 

do paciente, amplamente discutido no âmbito mundial. 

Faz-se necessário traçar estratégias com enfoque na comunicação 

e na prática educacional, com o intuito de disseminar informações sobre 
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o processo de notificação, bem como na promoção de uma cultura sem 

culpabilidade e com responsabilização dos profissionais de saúde, 

visando melhores práticas de prevenção para o cuidado seguro. 
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5.3 INFOGRÁFICO ANIMADO EDUCACIONAL SOBRE O 

PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM 

SAÚDE E QUEIXAS TÉCNICAS 

5.3.1 Apresentação 

Os eventos adversos em saúde são incidentes que resultam em 

dano não intencional decorrente da assistência e não relacionado à 

evolução natural da doença de base do paciente (BRASIL, 2013a). 

Apresentam um importante impacto nos serviços de saúde por promover 

aumento na morbidade, na mortalidade, no prolongamento do 

tratamento dos pacientes, nos custos assistenciais, bem como na 

repercussão em outros campos da vida social e econômica do país 

(ANVISA, 2013). Também é considerado um problema de saúde 

pública, sendo responsabilidade dos serviços de saúde e dos que atuam 

neles transformar o modelo assistencial, proporcionando segurança, 

efetividade, eficiência e que esteja centrado no paciente (BRANCO 

FILHO, 2014). 

No entanto, para que ocorra a minimização dos eventos adversos 

é necessária a sua identificação e a notificação a órgãos gestores, 

possibilitando à instituição de saúde conhecer suas falhas e erros, bem 

como estabelecer medidas corretivas através de planejamento de 

processos mais seguros, permitindo a prevenção de novos eventos 

adversos (WATCHER, 2013; SILVA et al., 2015). 

Identificar eventos adversos e as fragilidades nos processos 

organizacionais não implica necessariamente em má qualidade da 

assistência ao paciente ou irresponsabilidade dos profissionais, significa 

respeito e compromisso da instituição com a segurança do paciente, 

aprendendo com a análise dos erros e vulnerabilidades (COSTA 

JÚNIOR; YAMAUCHI, 2014). 

Neste contexto, a implantação de sistemas de notificação de 

eventos adversos tem sido encorajada nos serviços de saúde como uma 

forma de reunir dados que contribuam para melhoria significativa na 

segurança do paciente (REIS, 2014). Porém, para que as instituições de 

saúde alcancem o objetivo de melhorar a adesão dos profissionais de 

saúde em relação à prática de notificação de eventos adversos em saúde, 

a estratégica de educação em serviço pode ser uma aliada para o sucesso 

neste processo (WEGNER et al., 2016). 

O interesse pelo tema emergiu pela minha prática profissional, na 

qual gerava uma preocupação com as falhas no processo de notificação 
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dos eventos adversos. Tinha clareza que esta situação prejudicava tanto 

na identificação de eventos adversos, bem como na correção de 

possíveis falhas decorrentes do processo. Neste sentido, para que ocorra 

a transformação da realidade e melhoria na segurança do paciente torna-

se necessário disponibilizar informações aos profissionais de saúde e 

promover práticas educacionais para estimular a adesão dos 

profissionais de saúde ao processo de notificação de eventos adversos. 

De acordo com Struchiner e Ricciardi (2003), uma estratégia de 

grande importância no processo de ensino aprendizagem e que vem 

sendo uma aliada à educação é o uso de tecnologias, considerando suas 

características de interatividade, dentre estas está o infográfico animado. 

Diante disto, despertou a ideia de desenvolver um material 

educacional digital que contenha informações necessárias sobre o 

processo de notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas 

para contribuir com a melhoria de práticas seguras na assistência de 

saúde. Esta construção foi realizada em etapas, descritas a seguir, e 

contou com o apoio técnico de duas graduandas voluntárias do Curso de 

Design da Universidade Federal de Santa Catarina e que também são 

bolsistas do Grupo de Educação e Entretenimento - G2E/CNPq.  

5.3.2 Desenvolvimento  

A criação do infográfico animado foi composta por três etapas, 

sendo elas a pré-produção, a produção e pós-produção, de acordo com 

Winder e Dowlatabadi (2011). 

Etapa 1: Pré-Produção 

 

Esta etapa iniciou com a criação do roteiro, para o seu 

desenvolvimento realizamos um levantamento de dados a partir do 

agrupamento da descrição da vivencia dos profissionais de saúde frente 

à ocorrência de eventos adversos em saúde e queixas técnicas e a sua 

identificação, de acordo com os dados de entrevistas e das fichas de 

notificação, respectivamente.  

Nas entrevistas a pesquisadora fez os seguintes questionamentos: 

“Na sua prática profissional você já vivenciou ou soube de alguma 
situação vivenciada por um colega frente à ocorrência de eventos 

adversos? Comente sobre isso; Em sua opinião o que pode facilitar e/ou 

dificultar a notificação de um evento adverso em saúde? E um material 
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educacional pode contribuir com o processo de notificação de eventos 

adversos em saúde e queixas técnicas? Comente sobre isso”. 

A seguir destacam-se algumas falas dos profissionais de saúde 

ilustrando informações para guiar a construção do material educacional, 

compondo o infográfico animado. 

Ressalta-se que as falas dos participantes foram codificadas pela 

letra E de entrevista, seguida de numeral arábico, conforme a ordem em 

que foram realizadas. 

 
[...] sabendo o que é um evento adverso, às vezes 

a gente não sabe. Mesmo que tenha educação 

continuada, às vezes cai no esquecimento, então 

vai ser uma forma de estar relembrando [...]. 

(E27) 

[...] um instrumento que identifiquem quais são os 

principais acometimentos, exemplificando [...]. 

(E28) 

[...] instrumento explicativo que tu não vai 

prejudicar ninguém [...], que isso é em prol do 

doente e não para prejudicar um colega [...]. (E6) 

[...] através do material educativo pode ser 

mostrado como se faz a notificação, que não 

precisa ter medo. É uma forma de informar o que 

esta acontecendo o que esta sendo instituído. (E7) 

[...] tendo conhecimento desse material, vão ter 

uma ideia maior do que é evento adverso, quais 

são os eventos que podem acontecer, e ai vai 

facilitar para elas notificarem esses tipos de 

eventos, que às vezes passa como uma coisa sem 

importância, como uma situação corriqueira do 

dia-a-dia. (E24) 

[...] a educação desde o primeiro dia que entra na 

instituição de que todo evento adverso tem que ser 

notificado e que existe direito a notificação sem 

identificação. (E34) 

[...] um material educativo além de apresentar 

para as pessoas o instrumento de notificação, [...] 

também pode desmistificar alguns mitos do que a 

notificação pode fazer o que pode acontecer após 

uma notificação. (E33) 
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[...] porque vai “abrir” mais a mente do pessoal 

dizendo que não é uma coisa de julgar o que o 

outro fez de errado e sim promover uma melhoria 

para o paciente, que não seja tão prejudicial algum 

ato que foi realizado. (E4) 

[...] dando exemplos, algum desenho do que seria 

uma situação adversa seria muito melhor [...]. 

(E9) 

[...] a gente vê a nossa realidade ali, e é mais fácil 

de tu gravares de associar e de tu colocares no teu 

dia a dia de trabalho. (E29) 

[...] um trabalho fortalecendo tipo: que o objetivo 

não é punir, o objetivo é corrigir a situação, fazer 

com que não aconteça novamente. Você não 

precisa se identificar, mas tente ser o mais 

explicativo possível, se você não conseguir usar 

termos técnicos não tem problema [...]. (E30) 

Após a exploração das falas dos profissionais de saúde 

emergiram informações que foram destacadas e hierarquizadas, e que 

posteriormente subsidiaram a construção do roteiro. No quadro 5 está 

apresentado os conteúdos que devem compor este roteiro.  

 

Quadro 5 – Conteúdos elencados que serviram de guia para compor o 

roteiro. 

 

 Conceito de evento adverso; 

 Quais são os principais eventos adversos; 

 Os eventos adversos que devem ser notificados; 

 Apresentar o instrumento de notificação; 

 Desmistificar alguns mitos, como o medo de punição ou de 

prejudicar alguém; 

 O que pode acontecer após uma notificação; 

 O objetivo da notificação não é punir e sim promover melhoria 

para o paciente, evitando novos eventos; 

 Direito a notificação sem identificação, o anonimato; 

 Preenchimento adequado da ficha de notificação, o mais 

explicativo possível. 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017. 
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Outras falas dos profissionais de saúde evidenciaram as sugestões 

com relação à apresentação do material educacional. 

[...] propondo um modo animado de mostrar as 

coisas, de um ângulo cômico ou não [...]. (E1) 

[...] audiovisual ensina, é educativo. (E10) 

[...] a gente tem várias formas de aprendizado, tu 

pode ouvir, ver, falar e ler. Então quanto mais 

visual, [...] tu absorve melhor. E28 

[...] se for animação, [...]. (E13) 

[...] principalmente quando se usa o lúdico, as 

pessoas assimilam melhor, o visual [...]. (E25) 

[...] um material educativo a gente sabe que cores, 

qualquer coisa chama muito mais atenção de que 

um texto, ou o só falar, [...]. (E35) 

[...] vai chamar a atenção, e se fizer ilustrativo 

[...]. (E6) 

[...] principalmente ilustrado, porque a gente vê a 

nossa realidade ali, e é mais fácil de tu gravares de 

associar e de tu colocares no teu dia a dia de 

trabalho. (E29) 

Em relação aos dados levantados nas fichas de notificação foi 

possível identificar os principais de eventos adversos e queixas técnicas 

ocorridas na instituição, auxiliando também na elaboração do 

infográfico animado. Destaca-se aqui que os mais notificados estão 

relacionados ao erro ou quase erro de medicamentos, a flebite, os 

hematomas relacionados ao uso de enoxaparina, as complicações pós-

punção arteriais, a queda, as complicações de sítio cirúrgico, a lesão por 

pressão, a exteriorização não intencional de dispositivo. 

Diante do exposto o roteiro foi escrito pela pesquisadora e 

apresentado ao apoio técnico do designer, os quais sugeriram para que 

priorizassem informações, pois o roteiro estava muito extenso para 

compor um infográfico animado. A partir de então, foram realizados 
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alguns ajustes até alcançar a versão final, e estão apresentados na Figura 

2, a seguir.  

 
Figura 2 – Roteiro do Narrador. 

 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017. 



120 

 

 

No roteiro foram explorados os seguintes itens: o conceito, os 

dados estatísticos dos eventos adversos e suas consequências. Também 

foram exemplificados alguns eventos adversos e a conduta a ser 

realizada após a ocorrência. 

Na direção de arte alguns pontos foram decididos em conjunto 

com a equipe de apoio, dentre eles: como dar ênfase a imagens; 

apresentar um pequeno texto escrito para repassar as informações ao 

público alvo e não caracterizar uma categoria profissional para evitar 

constrangimento ou alguma hierarquização. Optou-se em utilizar um 

narrador, associando sua fala com uma sequência de imagens, sendo que 

estas teriam informações para o público alvo para que compreendam a 

mensagem. Feitas as discussões de como seriam repassadas as 

informações, foi criado um painel semântico de símbolos, apresentado 

na Figura 3, sendo estes desenhos simples com o objetivo de transmitir a 

mensagem desejada.  

 

Figura 3 - Painel semântico de símbolos – desenhos manuais. 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017. 
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Seguindo esta etapa, foram desenvolvidos desenhos 

computadorizados, representando um número maior de detalhes e com 

cor. Foi utilizado para este alcance o programa de computador Adobe 
Photoshop. Este painel está apresentado na Figura 4 e 5. 

 

Figura 4 – Painel semântico – desenhos computadorizados. 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017. 

 
Figura 5 – Painel semântico – desenhos computadorizados. 

 

   
Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017. 

 

Após foi definida a palheta de cores, sendo escolhidos os tons 

mais neutros, considerando que, assim, proporcionaria uma harmonia na 

visualização das imagens, o que está ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6 – Painel de cores. 

 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017. 

 

Já na fase de Gravação de voz utilizou o Adobe Audition e foi 

realizada a gravação de uma única voz caracterizando o narrador. 

Optou-se por uma voz feminina, com boa dicção, sem sotaque 

regionalista e com uma linguagem simples e acessível. Houve a limpeza 

de ruídos, com adição de filtro e edição das falas. 

A partir do roteiro, a equipe de apoio do designer, iniciou a etapa 

do Storyboard. Nesta fase utilizou-se o programa Adobe Ilustrator, no 

qual foram realizadas animações, criando posições separadas para cada 

quadro e/ou imagens fixas. Foram desenvolvidos 19 quadros com uma 

sequência de imagens, permitindo a visualização da composição das 

animações, descrita na Figura 7. 
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Figura 7 – Storyboard utilizado na construção do infográfico animado. 

 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017. 

A seguir foi iniciado o desenvolvimento do animatic, que se 

consistiu na junção do storyboard com os áudios previamente gravados.  

Um ponto crítico desta fase foi definir a velocidade entre os desenhos e 

a fala do narrador para garantir uma harmonia entre as imagens e o som, 

bem como no tempo ideal de duração para que as informações 

hierarquizadas fossem abordadas, sem provocar cansaço e/ou dispersão 

da atenção do público alvo. 
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Etapa 2: Produção 

Esta etapa contemplou a execução da animação, seguindo as 

definições prévias da pré-produção. Logo, iniciou-se com a aprovação 

da etapa anterior pela pesquisadora e a equipe de apoio do design, que 

partiram para a construção do produto - o infográfico animado, 

propriamente dito. 

Assim, foram executadas as imagens necessárias para serem 

inseridas na animação, como: personagens, cenários, objetos 

específicos, textos e grafismos. Após sua confecção, foram organizados 

dentro dos enquadramentos propostos pelo storyboard e animados. O 

programa utilizado pelos profissionais do designer foi o After Effects. 
 

Etapa 3: Pós-Produção 

Esta etapa consiste na junção de todas as cenas realizadas 

(animadas) e na execução dos acertos finais necessários em relação aos 

efeitos visuais e o som, com o aporte do programa After Efects. Foram 

construídas 59 telas para o infográfico educacional animado, de forma a 

favorecer a compreensão dos profissionais de saúde sobre o processo de 

notificação de eventos adversos e queixas técnicas. 

As figuras 8 e 9 abordam o conceito do evento adverso, já as 

figuras 10, 11, 12 e 13 discorrem sobre dados estatísticos, bem como as 

consequências de um evento adverso.   

 

Figura 8 - Telas 1 e 2 do infográfico animado 
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Figura 9 - Telas 3 e 4 do infográfico animado         

  

 

Figura 10 - Telas 5 e 6 do infográfico animado 

  
 

Figura 11 - Telas 7 e 8 do infográfico animado      
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Figura 12 - Telas 9 e 10 do infográfico animado      

  
 

Figura 13 - Telas 11 e 12 do infográfico animado     

  

A partir da figura 14 inicia-se a exemplificação dos eventos 

adversos vivenciados no cotidiano hospitalar, sendo que as figuras 

14 e 15 estão relacionadas ao erro de medicação; as figuras 16 e 

17 à hemovigilância; 18 à tecnovigilância; 19 à queda; 20 à 

identificação do paciente, 21 à lesão por pressão, 22 às infecções 

relacionadas à assistência ente elas a flebite e a infecção de sítio 

cirúrgico; e 23 e 24 à exteriorização não intencional de 

dispositivos. 

Figura 14 - Telas 13 e 14 do infográfico animado       
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Figura 15 – Telas 15 e 16 do infográfico animado  

 

Figura 16 - Telas 17 e 18 do infográfico animado         

 

Figura 17 – Tela 19 do infográfico  

 

 

Figura 18 - Telas 20 e 21 do infográfico  
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Figura 19 - Telas 22, 23 e 24 do infográfico animado      

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Telas 25, 26 e 27 do infográfico animado       
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Figura 21 - Telas 28, 29, 30 e 31 do infográfico animado       

 

 

Figura 22 - Telas 32 e 33 do infográfico animado       
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Figura 23 - Telas 34 e 35 do infográfico animado       

  

 

Figura 24 - Telas 36 e 37 do infográfico animado       

  

 

Nas figuras 25 a 27 foram abordadas o objetivo dos profissionais 

de saúde em realizar a notificação dos eventos adversos em saúde e as 

queixas técnicas e sua importância para a melhoria da assistência. 

 

Figura 25 - Telas 38 e 39 do infográfico animado  
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Figura 26 - Telas 40 e 41 do infográfico animado  

 

   
 

Figura 27 – Telas 42, 43 e 44 do infográfico animado      

    
 

 
 

As figuras 28 e 29 abordam as dúvidas em relação a quem pode 

realizar a notificação, assim como onde realizar o registro. 
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Figura 28 - Telas 45 e 46 do infográfico animado  

  
 

Figura 29 – Telas 47 e 48 do infográfico animado      

  
 

Nas figuras 30 a 32 foram exemplificados como proceder à 

notificação, bem como a importância do preenchimento correto da ficha 

de notificação. 

 

Figura 30 – Telas 49 e 50 do infográfico animado       
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Figura 31 – Telas 51 e 52 do infográfico animado     

  
 

Figura 32 – Telas 53 e 54 do infográfico animado      

 

Para o fechamento do infográfico foi apresentado na figura 33, 

sobre a responsabilização do profissional frente à notificação. 

 

Figura 33 – Telas 55 e 56 do infográfico animado       

  
 

E para finalizar, nas figuras 34 a 36, foram inseridos os autores e 

os colaboradores deste material. 
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Figura 34 – Tela 57 do infográfico animado      

 

Figura 35 - Tela 58 do infográfico animado 
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Figura 36 – Tela 59 do infográfico animado       

 
 

De modo geral, todas as telas produzidas no infográfico animado 

foram criadas para facilitar a compreensão do público alvo em relação 

ao tema abordado, na medida em que os profissionais de saúde 

consigam associar e ampliar os conhecimentos apresentados no 

infográfico, com a sua relação com a experiência profissional. A versão 

final do infográfico animado possui 4 minutos e 15 segundos, sendo este 

tempo estimado para que todas as informações necessárias para alcançar 

o objetivo proposto sejam transmitidas sem provocar cansaço ou 

dispersar a atenção de quem está assistindo, conforme dito 

anteriormente. 

O infográfico animado foi intitulado “Eventos adversos: O que 

são? O que fazer quando acontecem?”, será disponibilizado em formato 

MP4 na rede interna dos computadores da instituição, no site da 

Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, no link do Comitê de 

Segurança do paciente das Unidades Próprias da Secretaria de Estado da 

Saúde (COSEP) e futuramente disponibilizado no Youtube, para que 

possa ser disseminado e utilizado gratuitamente pelos profissionais de 

saúde e população em geral. 

Link de acesso: http://vimeo.com/252453344 

 

http://vimeo.com/252453344
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5.3.3 CONCLUSÃO 

Diante da tendência de incorporar as novas tecnologias nos 

processos educativos, foi desenvolvido um infográfico animado sobreo 

processo de notificação de eventos adversos em saúde e queixas 

técnicas, com intuito de contribuir para que os profissionais de saúde 

ampliem e aprofundam seus conhecimentos sobre este assunto.  

Nesta perspectiva espera-se que os profissionais de saúde 

consigam identificar na sua prática a ocorrência dos eventos adversos e 

queixas técnicas e incorporar no seu dia a dia o processo de notificação, 

contribuindo, assim, para identificação das falhas na assistência com 

responsabilização, visando melhores práticas. 

Na área da saúde é essencial que o profissional esteja em 

constante busca de atualização para atender as demandas da prática do 

exercício profissional. Assim, acredita-se que o desenvolvimento do 

infográfico poderá contribuir neste aspecto, na medida em que traz um 

recurso educacional animado e mais atrativo para os profissionais de 

saúde. 

Acredita-se que o infográfico animado possa ser utilizado como 

uma estratégia de ações educativas em outras instituições de saúde 

frente à necessidade de prevenção dos eventos adversos, a fim de 

minimizar a sua ocorrência aos pacientes, sendo este um desafio no 

âmbito da segurança do paciente. 

 Ressalta-se a importância de estudos futuros sejam realizados 

para avaliar e validar o Infográfico animado educacional construído 

neste estudo para que consiga efetivamente auxiliar os profissionais de 

saúde no processo de notificação de eventos adversos em saúde e 

queixas técnicas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A segurança do paciente tem sido abordada na área de saúde com 

o enfoque na alta incidência de eventos adversos em saúde inerente ao 

cotidiano hospitalar e para que ocorra a minimização destas ocorrências 

é necessário que as instituições de saúde tenham conhecimento de suas 

falhas, decorrentes de um sistema de notificação que possibilite 

identificar e analisar a realidade dos eventos adversos e queixas 

técnicas. 

Diante deste contexto, os resultados deste estudo apontaram que o 

processo de notificação está permeado por facilidades e principalmente 

por dificuldades a serem superadas pelos profissionais de saúde, bem 

como pelos gestores. Entre os aspectos positivos elencados estão 

relacionados o apoio do Núcleo de Segurança do Paciente, o feedback 
das notificações e o reconhecimento da importância da notificação dos 

eventos adversos em saúde.  

A adesão dos profissionais de saúde ao processo de notificação 

pode estar associada ao sistema adotado na instituição, no qual a 

notificação ocorre de forma anônima, representando uma estratégia 

positiva. Outro ponto facilitador é que as instituições estão buscando 

abolir a cultura punitiva frente ao erro, promovendo uma cultura justa, a 

da responsabilização dos profissionais de saúde por suas ações. 

 Entretanto, a prática ilustra o medo da punição, a fragilidade no 

conhecimento, a sobrecarga de trabalho, o descumprimento de uma 

rotina, o descompromisso dos profissionais e o despreparo para utilizar a 

ficha de notificação, promovendo uma subnotificação dos eventos 

adversos em saúde e queixas técnicas.  

 Diante das facilidades e dificuldades reconhecidas faz-se 

necessário a instituição de saúde, no papel dos gestores, dispensarem 

uma atenção especial, no sentido de realçar os pontos positivos e reparar 

os obstáculos do processo de notificação de modo a inibir a 

subnotificação e a correção das falhas, contribuindo com a segurança do 

paciente. 

Independente das dificuldades apresentadas evidenciou-se um 

crescimento nas notificações no cenário estudado e que possibilitou a 

identificação sobre a ocorrência desses eventos, bem como na sua 

prevalência em relação ao sexo, a faixa etária, aos setores e os eventos 

que mais ocorreram. Frente aos achados é fundamental traçar estratégias 

com enfoque na comunicação e educação, com a finalidade de 

disseminar informações sobre o evento adverso e a sua notificação, bem 
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como na promoção de uma cultura sem culpabilidade, visando melhores 

práticas de prevenção e cuidado seguro. 

Diante disto foi desenvolvido, com apoio de tecnologias de 

informação e comunicação, um infográfico animado sobreo processo de 

notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas, com 

intuito de contribuir para que os profissionais de saúde ampliem e 

aprofundam seus conhecimentos sobre este assunto, contribuindo para a 

transformação das práticas de saúde. 

A construção do infográfico animado contempla um ambiente 

digital, que de forma criativa e dinâmica integra o uso de textos, 

imagens, sons e vídeos, e estes combinados entre si, confere um forte 

potencial educacional que visa favorecer o aprendizado dos profissionais 

de saúde sobre o tema em questão. 

É necessário considerar os limites encontrados para realização 

deste estudo como a escassez de publicações científicas relacionadas à 

construção e ao uso de infográfico animado como uma estratégia 

educacional na área da saúde, assim como publicações relacionadas à 

avaliação e validação deste tipo de material digital. 

Desta forma, há necessidade de se investir em novas pesquisas e 

publicações sobre a construção e validação de material educacional 

digital, do tipo infográfico animado, voltado aos profissionais de saúde e 

com ênfase na segurança do paciente. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

MESTRADO PROFISSIONAL  

GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM 

 
  

 Eu, Franciane A. de Souza Mascarenhas, RG 3970805, 

enfermeira, aluna do Programa de Pós Graduação do Mestrado 

Profissional em Gestão do Cuidado em Enfermagem, estou 

desenvolvendo a pesquisa NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS 

ADVERSOS EM SAÚDE: PROPOSTA DE INFOGRÁFICO 
ANIMADO COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL sob orientação 

da Professora Dra Jane Cristina Anders, RG 16443878-6, que será 

realizada no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. 

 Com objetivo geral de construir um material educativo 

utilizando infográfico animado sobre o tema segurança do paciente, 

enfatizando a notificação de eventos adversos em saúde. 

  Considerando que o setor onde você atua é um dos locais onde 

será realizado o estudo, convidamos-lhe a participar. Assim solicitamos 

que leia atentamente as instruções abaixo antes de decidir sobre sua 

participação. 

  

1. Sua participação nesta pesquisa é de caráter voluntário e sem ônus 

financeiros advindo da mesma. 

2. Sua participação consistirá em participar de uma entrevista 

previamente agendada, respondendo perguntas relacionadas ao 

objetivo da pesquisa. As entrevistas serão gravadas em formato 

mp3 e as pesquisadoras se comprometem com a transcrição fiel das 

informações gravadas. Seu nome será mantido em sigilo, e todas as 

informações não serão associadas a sua pessoa. 

3. Não há risco de natureza física decorrente da sua participação na 

pesquisa, exceto por um possível mal estar psicológico relacionado 

à abordagem do tema durante a entrevista, contudo os 

pesquisadores asseguram que serão respeitados esses momentos, 

dispondo-se a fazer uma escuta atenta diante da sua indisposição 
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e/ou desconforto, respeitando igualmente o seu desejo em 

participar ou não deste estudo.  

4. Os benefícios deste estudo não estarão diretamente relacionados a 

você, mas espera-se que possam contribuir para a melhoria da 

assistência em saúde, através de uma maior reflexão e 

sensibilização em relação ao processo de notificação de eventos 

adversos. 

5. Tem o direito de não responder a qualquer pergunta que julgue 

inadequada. 

6. Em qualquer momento você poderá desistir de participar da 

pesquisa sem que isso prejudique o seu trabalho. Em caso de 

desistência as pesquisadoras comprometem-se a destruir os dados 

referentes à sua participação. 

7. Os resultados da pesquisa serão divulgados em periódicos 

científicos, congressos e outras atividades de caráter acadêmico.  

8. Para sua ciência o TCLE será feito em duas vias e que, depois de 

assinadas, uma ficará com você e a outra via ficará com o 

pesquisador responsável. 

9. Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa, você pode entrar em 

contato com a Mestranda Franciane A. de Souza Mascarenhas – 

telefone (048) 99199922, email: franciane.enf@gmail.com, e com 

a Orientadora da Pesquisa/ responsável: Dra Jane Cristina 

Anders – telefone (048) 3721 2764, email: jane.anders@ufsc.br.  

10. Os procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução n
o
 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Cardiologia de Santa 

Catarina – CEPSH-ICSC. Em caso de dúvidas relacionadas aos 

procedimentos éticos da pesquisa e sobre o CEPSH-ICSC, 

favor entrar em contato no telefone (48) 32719101 e está 

localizado no Instituto de Cardiologia no prédio Direção, 2º 

andar, sala Comissões no setor de Treinamento da Instituição, 

localizado na Rua Adolfo Donato, s/ nº, Bairro Praia 

Comprida, São José – SC.  
  

 Você tem o direito de esclarecer suas dúvidas e/ou desistir da 

participação a qualquer momento sem prejuízos, ligando para os 

telefones descritos a seguir. Gostaria de convidá-lo(a) para participar 

desta pesquisa, se estiver de acordo assine o documento e guarde uma 

cópia.  

 

mailto:franciane.enf@gmail.com
mailto:jane.anders@ufsc.br
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Assinatura: ____________________________________ 

Pesquisadora Responsável: Jane Cristina Anders 

Email: jane.anders@ufsc.br Fone: (48)37212764 ou (48)991888206 

 

Assinatura: ______________________________________ 

Pesquisadora Principal: Mda. Franciane A de Souza Mascarenhas 

email: franciane.enf@gmail.com   Fone: (48) 99199922 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 

Eu, ___________________________________________fui esclarecido 

(a) sobre a pesquisa: “NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 

EM SAÚDE: PROPOSTA DE INFOGRÁFICO ANIMADO COMO 
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL”.Concordo em participar dela e que 

os meus dados sejam utilizados na realização da mesma. Compreendo 

que serei entrevistado (a), em um local do privado da Instituição, em um 

horário combinado e dentro de minhas possibilidades, tendo liberdade 

de responder ou não as perguntas e desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento.  

 

Assinatura do (a) entrevistado: 

___________________________________________. 

 

RG: ____________________________________. 

 

São José,........./........../2017. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

MESTRADO PROFISSIONAL  

GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  
 

 

Idade:_________________________ Sexo:_____________________  

Profissão:________________________________________________  

Grau de Formação: ________________________________________ 

Tempo de atuação na profissão:______________________________  

Tempo de trabalho na instituição: ____________________________  

Tempo de trabalho no setor:_________________________________ 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS:  

 

1. Na sua prática profissional você já vivenciou ou soube de 

alguma situação vivenciada por um colega frente à ocorrência 

de eventos adversos? Comente sobre isso. 

2. Em sua opinião o que pode facilitar e/ou dificultar a 

notificação de um evento adverso em saúde? 

3. Um material educacional pode contribuir com o processo de 

notificação de eventos adversos em saúde e queixas técnicas? 

Comente sobre isso. 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DA FICHA 

DE NOTIFICAÇÃO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

MESTRADO PROFISSIONAL  

GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM 

 
 

 
 

Idade 

do 

paciente 

Sexo 

do 

paciente 

Especialidade 

Tipo de 

ocorrência 

 

Mês da 

ocorrência 

Setor em 

que 

ocorreu 

e/ou 

notificou o 

evento 

Ficha 

1 

 

 

     

Ficha 

2 

 

 

     

Ficha 

3 

 

 

     

Ficha 

4 

 

 

     

Ficha 

5 

 

 

     

Ficha 

6 

 

 

     

Ficha 

7 

 

 

     

Ficha 

8 

 

 

     

Ficha 

9 

 

 

     

Ficha 

10 
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ANEXOS 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 

E QUEIXAS TÉCNICAS 
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