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ORIENTAÇÕES PARA A AUTOAVALIAÇÃO
SEGURANÇA DO PACIENTE – 2017

DAS

PRÁTICAS

DE

De acordo com o previsto no Plano Integrado para a Gestão Sanitária da
Segurança
do
Paciente
em
Serviços
de
Saúde
(http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/pla
no-integrado-para-a-gestao-sanitaria-da-seguranca-do-paciente-em-servicosde-saude), anualmente, os serviços de saúde brasileiros considerados
prioritários (hospitais com leitos de UTI Adulto, Pediátrica ou Neonatal) serão
convidados a realizar o preenchimento de um formulário eletrônico FormSUS:
FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO
PACIENTE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM LEITOS DE UTI DO BRASIL.

Posteriormente, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) analisará a
conformidade aos indicadores de estrutura e processo (práticas de segurança
do paciente) enviados pelos hospitais. De acordo com a conformidade às
práticas de segurança do paciente, os serviços de saúde participantes serão
classificados em três grupos:
1- CONFORMIDADE ALTA (67%-100% de conformidade dos indicadores de
estrutura e processo);
2- CONFORMIDADE MÉDIA (34%-66% de conformidade dos indicadores
de estrutura e processo);
3- CONFORMIDADE BAIXA (0%-33% de conformidade dos indicadores de
estrutura e processo).

A partir da informação combinada em relação à validade das informações
enviadas e conformidade dos indicadores às práticas de segurança do paciente,
define-se durante o processo de avaliação, o nível de risco do serviço de saúde:
1- alta adesão, representado em cor verde; 2- média adesão, representado em
cor amarela; e 3- baixa adesão, representado em cor vermelha. Os serviços de
saúde prioritários (hospitais com leitos de UTI Adulto, Pediátrico ou Neonatal)
que não enviam a autoavaliação do risco são diretamente classificados como
baixa adesão (Figura 1).
Quanto às ações da Vigilância Sanitária (VISA) em resposta ao nível de risco do
serviço, serão aplicadas aos serviços de saúde classificados como média e baixa
adesão (Figura 1). Podem incluir, dependendo do caso, solicitação de
complementação de documentações enviadas via FormSUS, análise crítica do
Plano de Segurança do Paciente - PSP (baseada no plano anexado ao FormSUS
ou visita técnica ao serviço) e adoção de medidas oportunas, tais como o
estabelecimento de prazo para adequação das práticas.
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O não cumprimento do prazo pode resultar em outras exigências ou medidas
sanitárias cabíveis. Para o conjunto de serviços de saúde classificados como
“baixa adesão” deve ser desenvolvida uma estratégia de mobilização e
sensibilização de gestores para a adesão ao Programa Nacional de Segurança
do Paciente (PNSP) e implementação de práticas de segurança do paciente.
O monitoramento pela VISA aplica-se a todos os serviços de saúde prioritários
definidos. Os de alta adesão devem ser monitorados anualmente quanto à
conformidade dos indicadores e os de média e baixa adesão, adicionalmente,
devem ser monitorados quanto ao cumprimento das exigências dentro do prazo
estabelecido.
O último processo chave é a comunicação do risco aos interessados internos
(NSP e gerentes) e externos (VISA, gestão do sistema de saúde e população)
ao serviço de saúde. Este processo tem relevância estratégica por sensibilizar
todo o contexto do serviço de saúde para a melhoria contínua dos processos de
gestão de riscos. Inclui a publicação de uma lista dos serviços de saúde
prioritários classificados como alta adesão às práticas de segurança.

Figura 1: Modelo teórico da gestão do risco sanitário baseado no monitoramento da implantação
de Práticas de Segurança.

Fonte: Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de
Saúde. Anvisa, 2015.

Espera-se que o processo de gestão de riscos baseado na implantação de
práticas de segurança induza o aumento gradual da conformidade dos serviços
de saúde em relação às exigências de estrutura e processo da RDC 36/201313.
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A meta de 100% de adequação dos serviços de saúde em relação à implantação
das práticas de segurança é um desafio para o SNVS e todo o Sistema Único de
Saúde (SUS). A implantação destas barreiras baseadas em evidência científica
possibilitará uma assistência à saúde mais segura e de melhor qualidade. Por
fim, a Anvisa publicará em seu Portal (www.anvisa.gov.br), anualmente, a lista
dos serviços de saúde classificados como sendo de alta adesão às práticas de
segurança.

COLETA DOS DADOS

O formulário eletrônico para Autoavaliação das Práticas de Segurança do
Paciente podem ser preenchidos pelos hospitais com leitos de UTI adulto,
pediátrica ou neonatal até o dia 31 de AGOSTO DE 2017.
Este Formulário eletrônico é composto por 19 questões que avaliam indicadores
de estrutura e de processo. As informações relativas aos indicadores de
estrutura (questões 1 a 14) referem-se ao que pode ser verificado no momento
da autoavaliação e os dados sobre os indicadores de processo (questões 15 a
18) são referentes ao primeiro semestre de 2017 (01/01/2017 a 30/06/2017) e a
questão 19 refere-se ao ano de 2016 (janeiro a dezembro de 2016).
Existem 2 indicadores (um de estrutura e um de processo) que se referem a
informações sobre serviços de saúde que realizam procedimentos cirúrgicos.
Assim, caso o hospital não possua Centro-Cirúrgico, ele deve informar NÃO no
formulário eletrônico:
O HOSPITAL POSSUI CENTRO-CIRÚRGICO?
SIM
NÃO

E não preencher, neste caso, as duas questões abaixo:
Questão 7. PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA IMPLANTADO
Questão 17. CONFORMIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA
CIRÚRGICA (LVSC)

É importante destacar, que não haverá prejuízo na pontuação final dos hospitais
que não possuem centro-cirúrgico, pois o número de conformidades será
dividido apenas pelos 17 indicadores que podem ser avaliados por este serviço.
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PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

A)

INDICADORES DE ESTRUTURA

Questão 1
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE INSTITUÍDO
O serviço de saúde deve informar se instituiu formalmente (SIM) ou não (NÃO),
o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP).
De acordo com o Art. 4º da RDC n°. 36/2013, que dispõe sobre a segurança do
paciente em serviços de saúde, o NSP instituído é todo aquele que teve sua
composição formalizada pela direção do serviço de saúde.
São considerados documentos comprobatórios a serem anexados no formulário:
Portaria, Ato e outras documentações formais referentes à instituição do NSP do
serviço de saúde.

Questão 2
PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se, no momento do preenchimento do
Formulário, o Plano de Segurança do Paciente (PSP) está implantado (SIM) ou
não (NÃO) em sua instituição.
Este documento deve conter a data de sua publicação, assinatura do diretor do
serviço de saúde e estar disponível para consulta pelos profissionais de saúde
do hospital.
Segundo
Inciso
IX
do
Art.
3º
da
RDC
n°.
36/2013
(http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao), o PSP
é definido como o documento que aponta situações de risco e descreve as
estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco
visando a prevenção e a mitigação dos incidentes, desde a admissão até a
transferência, a alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde.
Segundo inciso IV do Art. 7º da RDC n°. 36/2013, compete ao NSP elaborar,
implantar, divulgar e manter atualizado o PSP em serviços de saúde.
Considera-se que o PSP está implantado na instituição se este documento (PSP)
constar as seguintes ações definidas no art. 8° da RDC n°. 36/2013:
identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no
serviço de saúde, de forma sistemática; implementação de protocolos de
segurança do paciente estabelecidos pelo Ministério da Saúde; identificação do
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paciente; higiene das mãos; segurança cirúrgica; segurança na prescrição, uso
e administração de medicamento; manutenção de registro adequado do uso de
órteses e próteses quando este procedimento for realizado; prevenção de
quedas dos pacientes; prevenção de lesões por pressão; prevenção e controle
de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas
à assistência à saúde (infecção do trato respiratório relacionado ao uso de
ventilação mecânica; infecção de corrente sanguínea; infecção cirúrgica;
infecção de trato urinário; infecção de sítio cirúrgico em parto cesáreo) e medidas
de prevenção da resistência microbiana e controle do uso de antimicrobianos; e
segurança nas terapias enteral e parenteral.

Questão 3
NÚMERO DE LAVATÓRIOS/PIAS E INSUMOS PARA A HIGIENE DAS MÃOS
NAS UTI´s, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES
O serviço de saúde deve informar se dispõe (SIM) ou não (NÃO), de número de
lavatórios/pias e com presença de insumos para a higiene das mãos nas UTI´s,
de acordo com as normas vigentes em serviços de saúde.
Considerar, para avaliação do número de lavatórios/pias, a RDC n° 50/2002,
Anexo i, item B.4 Colocação de Lavatórios, pias/lavabos cirúrgicos, disponível
em: http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/2.
Devem ter fácil acesso e atender à proporção abaixo definida:
 Pias no quantitativo de uma para cada dez leitos, preferencialmente com
torneira de acionamento automático em unidades não críticas e
obrigatoriamente em unidades críticas.
 Quarto ou enfermaria: um lavatório externo pode servir a, no máximo,
quatro quartos ou duas enfermarias.
 Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto: deve existir um lavatório a
cada cinco leitos de não isolamento.
 UTI pediátrico / neonatal: 1 (um) lavatório a cada 4 (quatro) leitos.
 Ambientes destinados ao preparo e cocção de alimentos e ao preparo de
mamadeiras: um lavatório em cada ambiente.
 Berçário: um lavatório a cada quatro berços.
 Ambientes destinados à realização de procedimentos de reabilitação e
coleta laboratorial: um lavatório a cada seis boxes.
 Unidade destinada ao processamento de roupas: um lavatório na área
“suja” (banheiro) e um lavatório na área “limpa”.
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Junto aos lavatórios/pias deve existir provisão de sabonete líquido, além de
recursos para secagem das mãos e lixeiras que dispensem o contato com as
mãos. Para os ambientes que executem procedimentos invasivos, cuidados a
pacientes críticos e/ou que a equipe de assistência tenha contato direto com
feridas e/ou dispositivos invasivos, tais como cateteres e drenos, deve existir,
além do sabonete líquido, provisão de sabonete associado a antisséptico.
O Protocolo Nacional para Prática de higiene das mãos em serviços de saúde
está
disponível
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/hi
giene-das-maos?category_id=176

Questão 4
DISPONIBILIZAÇÃO DE DISPENSADORES CONTENDO PREPARAÇÕES
ALCOÓLICAS PARA A HIGIENE DAS MÃOS NAS UTI, DE ACORDO COM AS
NORMAS VIGENTES
O serviço de saúde deve informar se dispõe (SIM) ou não (NÃO) de
dispensadores contendo preparações alcoólicas para a higiene das mãos nas
UTI, de acordo com as normas vigentes em serviços de saúde.
Considerar, para avaliação de dispensadores contendo preparações alcoólicas
para a higiene das mãos, a RDC n°. 42/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de disponibilização de preparação alcoólica para as mãos, disponível em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/2
De acordo com a RDC n°. 42/2010, é obrigatória a disponibilização de
preparação alcoólica (líquida, gel, espuma ou outras) para fricção antisséptica
das mãos:
- à beira do leito do paciente; em lugar visível e de fácil acesso.
- as preparações alcoólicas para a higiene das mãos devem estar contidas em
dispensadores afixados na parede, frascos afixados na cama / na mesa de
cabeceira do paciente, nos carrinhos de curativos / medicamentos no ponto de
assistência, podendo também ser portadas pelos profissionais em frascos
individuais de bolso.
O Protocolo Nacional para Prática de higiene das mãos em serviços de saúde
está
disponível
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/hi
giene-das-maos?category_id=176
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PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Entende-se por protocolo institucional implantado a existência de
documento próprio da instituição de saúde sobre o item avaliado.
Aceita-se que o documento tenha no máximo 3 anos de data de publicação ou
revisão.
Os protocolos básicos de segurança do paciente (MS) foram publicados em
2013, por meio da Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 e Portaria nº 2.095,
de 24 de setembro de 2013. As medidas de prevenção de IRAS específicas para
a prevenção de infecção do trato respiratório relacionado ao uso de ventilação
mecânica, infecção de corrente sanguínea, infecção cirúrgica, infecção de trato
urinário, infecção de sítio cirúrgico em parto cesáreo, resistência microbiana e
controle do uso de antimicrobianos estão publicadas no manual da Anvisa
intitulado Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde
(ANVISA,
2017),
disponível
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Me
didas_de_Preveno_de_Infeco_Relacionada__Assistncia__Sade.pdf

Questão 5
PROTOCOLO DE PRÁTICA DE HIGIENE DAS MÃOS IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
de Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde.
O protocolo de prática de higiene das mãos em serviços de saúde deve conter,
recomendações para:
 Tipos de higiene das mãos: higiene simples, higiene antisséptica, fricção
antisséptica das mãos com preparação alcoólica e antissepsia cirúrgica
das mãos (que não é abordada neste protocolo);
 Ponto de assistência: considera-se ponto de assistência, o local onde
estejam presentes: “o paciente, o profissional de saúde e a assistência
ou tratamento, envolvendo o contato com o paciente ou suas
imediações (ambiente do paciente)”;
 Fácil acesso a um produto de higiene das mãos;
 Distribuição dos dispensadores e pias;
 Descrição das técnicas de higiene das mãos;
 Os “cinco momentos” para higiene das mãos;
 Uso de luvas em serviços de saúde;
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 Indicadores para monitoramento da adesão às práticas de higiene das
mãos.
O Protocolo Nacional para Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde
está
disponível
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/hi
giene-das-maos?category_id=176
Caso o serviço tenha implantado o Protocolo para Prática de Higiene das Mãos
em Serviços de Saúde, deve anexar o documento comprobatório no formulário.

Questão 6
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
de identificação do paciente.
O protocolo de identificação do paciente deve conter, orientações para:
a.
Que o processo assegure que o cuidado seja prestado à pessoa para a
qual se destina.
b.
Aplicação em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde (por
exemplo, unidades de internação, ambulatório, salas de emergência, centro
cirúrgico) em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer
diagnósticos.
c.
Identificação de todos os pacientes (internados, em regime de hospital
dia, ou atendidos no serviço de emergência ou no ambulatório) que deve ser
realizada em sua admissão no serviço através de uma pulseira.
d.

Orientação para utilização de no mínimo dois identificadores como:





Nome completo do paciente;
Nome completo da mãe do paciente;
Data de nascimento do paciente;
Número de prontuário do paciente.

e. Para a identificação do recém-nascido, a pulseira de identificação deve conter
a informação do nome da mãe e o número do prontuário do recém-nascido e
outras informações padronizadas pelo serviço de saúde.
- Quando for realizada transferência para outro serviço de saúde, um
identificador adicional do paciente pode ser o endereço.
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- Não usar o número do quarto/enfermaria/leito do paciente como um
identificador, em função do risco de trocas no decorrer da estada do paciente no
serviço.
f.
da:

Confirmação da identificação do paciente, que deve ser realizada antes







administração de medicamentos,
administração do sangue,
administração de hemoderivados,
coleta de material para exame,
entrega da dieta e;
realização de procedimentos invasivos.

g. O profissional responsável pelo cuidado deverá perguntar o nome ao
paciente/familiar/acompanhante e conferir as informações contidas na pulseira
do paciente com o cuidado prescrito, ou com a rotulagem do material que será
utilizado.
h. A identificação do hemocomponente e dos hemoderivados deve seguir a
legislação específica.
i. Mesmo que o profissional de saúde conheça o paciente, deverá verificar os
detalhes de sua identificação para garantir que o paciente correto receba o
cuidado correto.
j. Orientação aos profissionais para notificação de eventos adversos, incluindo
incidentes relacionados com erros de identificação do paciente ocorridos nos
serviços de saúde do país ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da
instituição e ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio do
sistema NOTIVISA (RDC n° 36/2013).
O Protocolo para Identificação do Paciente está disponível em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/id
entificacao-do-paciente
Caso o serviço tenha implantado o Protocolo para Identificação do Paciente,
deve anexar o documento comprobatório no formulário.

Questão 7
PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
de cirurgia segura em sua Instituição.
O protocolo de cirurgia segura deve conter, orientações para:
a. Aplicação da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC) em três
momentos, pela equipe cirúrgica (cirurgião, anestesista e equipe de
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enfermagem): antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes
do paciente deixar a sala de cirurgia.
Antes da indução anestésica
 Identificação do paciente, do sítio cirúrgico, do procedimento e do
consentimento informado;
 Tipo de procedimento planejado, o sítio cirúrgico e a assinatura do
consentimento para cirurgia. Quando a confirmação pelo paciente não for
possível, como no caso de crianças ou pacientes incapacitados, um tutor
ou familiar poderá assumir esta função.
 Demarcação do local da cirurgia no corpo do paciente.
 Verificação da segurança anestésica (verificar o funcionamento do
monitor multiparamétrico; alergias conhecidas; avaliação de vias aéreas
e risco de aspiração; avaliação de risco de perda sanguínea).

Antes da incisão cirúrgica (Pausa Cirúrgica)
 Identificação de todos os membros da equipe;
 Confirmação da identidade do paciente, do sítio cirúrgico e do
procedimento;
 Verificação/previsão de eventos críticos:
- Cirurgião: previsão de etapas críticas, possíveis eventos críticos, duração
da cirurgia e perda sanguínea.
- Anestesiologista: revisão de eventuais complicações anestésicas e
previsão do uso de sangue, componentes e hemoderivados, além da presença
de comorbidades e possíveis complicações.
- Equipe de Enfermagem: confirmação das condições de esterilização,
equipamentos e infraestrutura.
 Verificação da realização da profilaxia antimicrobiana: se foram
administrados antimicrobianos durante os últimos 60 minutos antes da
incisão da pele;
 Verificação de exames de imagem.

Antes do paciente deixar a sala de cirurgia






Confirmação do nome do procedimento;
Confirmação da contagem de instrumentais, compressas e agulhas;
Confirmação da identificação da amostra;
Documentação de problemas com equipamentos;
Revisão das medidas para a recuperação pós-operatoria.
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b. Documentação no prontuário, de: avaliação pré-anestésica; consentimento
informado; exame físico e alergias.
c. Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC) aplicada e devidamente
preenchida.
d. Orientação aos profissionais para notificação de eventos adversos, incluindo
os incidentes relacionados com procedimentos cirúrgicos ocorridos nos serviços
de saúde do país ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da instituição e ao
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio do sistema NOTIVISA
(RDC n° 36/2013).

O Protocolo Nacional para Cirurgia Segura está disponível em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/pr
otocolo-de-cirurgia-segura?category_id=176
Caso o serviço tenha implantado o Protocolo para Cirurgia Segura, deve anexar
o documento comprobatório no formulário.

Questão 8
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
de prevenção de lesão (úlcera) por pressão.
O protocolo de prevenção de lesão por pressão deve conter:
 Descrição de critérios para avaliação de risco após a admissão e durante
a internação;
 Ferramentas utilizadas para identificação do risco do paciente para lesão
por pressão junto à equipe de saúde;
 Medidas de prevenção, conforme avaliação de risco realizada;
 Medidas de tratamento da lesão por pressão;
 Orientações para registro da lesão nos prontuários dos pacientes;
 Orientação aos profissionais para notificação de eventos adversos,
incluindo as lesões por pressão ocorridas nos serviços de saúde ao
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da instituição e ao Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio do sistema NOTIVISA
(RDC n° 36/2013).

O Protocolo Nacional para Prevenção de Lesão (úlcera) por Pressão está
disponível
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/ul
cera-por-pressao.
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Caso o serviço tenha implantado o Protocolo para Prevenção de Lesão por
Pressão, deve anexar o documento comprobatório no formulário.

Questão 9
PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
para prevenção de quedas.
O protocolo para prevenção de quedas deve conter, orientações para:
 Avaliação de risco de queda para todos os pacientes na admissão e
durante a internação;
 Manutenção de ambiente seguro para o paciente: pisos antiderrapantes,
grades, mobiliário e iluminação apropriados, entre outros;
 Supervisão da medicação utilizada, especialmente para aquelas que
promovam alteração da mobilidade e do equilíbrio;
 Orientação ao acompanhante ou paciente com hipotensão postural:
levantar-se do leito progressivamente (elevar a cabeceira 30°, sentar-se
no leito com os pés apoiados no chão por 5 a 10 minutos, antes de sair
da cama);
 Orientação ao paciente, familiares e acompanhantes para a prevenção de
quedas.
 Orientação aos profissionais para notificação de eventos adversos,
incluindo a queda de pacientes ocorridas nos serviços de saúde do país
ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da instituição e ao Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio do sistema NOTIVISA
(RDC n° 36/2013).

O Protocolo Nacional para prevenção de quedas está disponível em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/pr
evencao-de-quedas
Caso o serviço tenha implantado o Protocolo para Prevenção de quedas, deve
anexar o documento comprobatório no formulário.

Questão 10
PROTOCOLO PARA SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPLANTADO

USO

E

O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
de prescrição, uso e administração de medicamentos.
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O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos
implantado deve conter, orientações para:

I - PRÁTICAS SEGURAS PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS
a - Itens de verificação para a prescrição segura de medicamentos










Identificação do paciente
Identificação do prescritor na prescrição
Identificação da instituição na prescrição
Identificação da data de prescrição
Legibilidade
Uso de abreviaturas
Denominação dos medicamentos
Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes
Expressão de doses

b - Indicação, cálculos de doses e quantidades dos medicamentos:





Alergias
Informações importantes
Padronização de medicamentos
Doses

c - Duração do tratamento
A prescrição deverá conter informação sobre a duração do tratamento,
procurando evitar, dessa maneira, que o(s) medicamento(s) possa(m) ser
consumido(s) continuamente sem indicação.
Quando ambulatorial, a prescrição de medicamentos de uso crônico deverá
indicar a duração do tratamento, pois é necessário estabelecer um prazo para
que o paciente seja reavaliado pelo médico.
A expressão "uso contínuo" ou “usar sem parar”, sem prazo para o paciente ser
reavaliado, não deve ser utilizada em prescrições ambulatoriais.

d - Utilização de expressões vagas
Expressões vagas como “usar como de costume”, “usar como habitual”, “a
critério médico”, “se necessário” (sem indicação de dose máxima, posologia e
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condições de uso), “uso contínuo” e “não parar” devem ser abolidas das
prescrições.

e - Posologia, diluição, velocidade, tempo de infusão e via de administração
 Posologia – recomenda-se que a posologia desejada seja prescrita
observando-se as doses máximas preconizadas e a comodidade do
paciente.
 Diluição – para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular,
subcutâneo e em neuroeixo e plexos nervosos, a prescrição deverá conter
informações sobre diluente (tipo e volume), velocidade e tempo de infusão
(para endovenosos).
 Velocidade de infusão – está associada a reações adversas clássicas. É
indispensável a definição da velocidade de infusão na prescrição.
 Via de administração – deve ser prescrita de forma clara, observando-se
a via de administração recomendada pelo fabricante, para o
medicamento.

II - PRÁTICAS SEGURAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
A farmácia deve assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para
administração ao paciente em tempo adequado, na dose correta, assegurando
a manutenção das características físicas, químicas e microbiológicas,
contribuindo para o uso seguro dos mesmos.

Estratégias para dispensação segura relacionadas ao armazenamento






Procedimento Operacional: A farmácia deve possuir procedimento
operacional atualizado que contemple a validação/conferência do
armazenamento do produto certo, no local certo. O processo de
dispensação deve possuir procedimento operacional de padrão escrito,
homologado, atualizado e de conhecimento de todos os profissionais da
farmácia.
Boas Práticas de Armazenamento: A farmácia deve seguir as Boas
Práticas de Armazenamento de Medicamentos e possuir padrões
atualizados que definam regras para o armazenamento, privilegiando a
segurança do processo de dispensação.
Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) ambulatorial: É
importante assegurar práticas adequadas para a distribuição dos
medicamentos das Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) para
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as unidades de saúde a fim de evitar erros, seguindo as boas práticas de
distribuição de medicamentos.

Estratégias para dispensação segura relacionadas à prescrição
Deve-se analisar as prescrições (Portaria GM/MS 4283/2010), priorizando
aquelas que contêm antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos
ou de alta vigilância, observando-se concentração, viabilidade, compatibilidade
físico-química e farmacológica dos componentes, dose, dosagem, forma
farmacêutica, via e horários de administração, devendo ser realizada antes do
início da dispensação e manipulação.
Recomenda-se a implantação de sistemas seguros, organizados e eficazes de
dispensação para reduzir a ocorrência de erros, privilegiando a dispensação por
dose individualizada e unitária, com controle por código de barras ou equivalente
superior, de modo a assegurar a rastreabilidade do lote, fabricante e validade
dos medicamentos e produtos para a saúde.

Procedimento operacional padrão para dispensação de medicamentos
Para dispensação segura de medicamentos deve-se seguir os seguintes
procedimentos:
 O farmacêutico deve analisar as prescrições antes do início da separação
dos medicamentos, conferindo se todos os elementos de identificação da
instituição, do paciente, do prescritor e a data estão disponíveis.
 Analisar os medicamentos prescritos, evitando que possíveis erros de
prescrição se tornem erros de dispensação;
 Solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com o
prescritor, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica,
eliminando interpretação ou dedução do que está escrito;
 Analisar os medicamentos prescritos considerando-se os seguintes
aspectos: dose, forma farmacêutica, concentração, via de administração,
posologia, diluente, velocidade de infusão, tempo de infusão, indicação,
contraindicação, duplicidade terapêutica, interação medicamentomedicamento e medicamento-alimento e possíveis alergias;
 O auxiliar de farmácia não deverá separar, simultaneamente, prescrições
diferentes;
 Manter a organização do ambiente de dispensação, assegurando-se
suficiente espaço e instrumentos de trabalho que permitam a manutenção
dos medicamentos devidamente separados por prescrição e por paciente,
até a sua dispensação, evitando-se que medicamentos prescritos e
dispensados para um paciente sejam entregues a outros. Para essa
finalidade poderão ser utilizados carros de medicação ou embalagens
plásticas identificadas;
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 Realizar a conferência dos medicamentos separados para dispensação,
verificando se as informações disponíveis no rótulo dos medicamentos
são iguais às da prescrição. Identificar os medicamentos potencialmente
perigosos ou de alta vigilância e fazer meticulosa revisão da prescrição e
dispensação deles;
 Verificar se na prescrição existem medicamentos com nomes ou
embalagens semelhantes, dedicando especial atenção à conferência dos
mesmos;
 Realizar a conferência final da prescrição com o resultado da
dispensação, utilizando, sempre que possível, o auxílio de dispositivos
eletrônicos, tais como código de barras;
 O farmacêutico deve revisar as prescrições de medicamentos
potencialmente perigosos ou de alta vigilância.
 Para a dispensação ambulatorial, realizar orientação e aconselhamento
do paciente previamente à dispensação dos medicamentos, objetivando
identificar e interceptar erros. Ao dispensar medicamentos para o
paciente, conferir e identificá-los, especialmente aqueles de embalagem
semelhante, usando identificadores que possam diferenciá-los, como, por
exemplo, cores diferentes.
 Realizar o registro escrito, em prontuário, das intervenções farmacêuticas
realizadas.
 Deve existir restrição formal e registro da dispensação de medicamentos
por ordem verbal.
 Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância devem
ser identificados de forma diferenciada dos medicamentos em geral no
armazenamento e dispensação.
 A dupla checagem dos medicamentos potencialmente perigosos ou de
alta vigilância dispensados deve ser feita na farmácia estabelecimento de
saúde.
III - PRÁTICAS SEGURAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
a. O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de
Medicamentos prevê “os nove certos” na administração de medicamentos:
I. Paciente certo:
 Conferir nome completo antes de administrar o medicamento e utilizar, no
mínimo, dois identificadores para confirmar o paciente correto: nome
identificado na pulseira; nome identificado no leito; nome identificado no
prontuário. Caso o paciente apresente baixo nível de consciência, a
equipe assistencial deverá conferir essas informações.
 Evitar, dentro do possível, que dois pacientes com o mesmo nome fiquem
internados simultaneamente no mesmo quarto ou enfermaria.
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II. Medicamento certo
 Conferir se o nome do medicamento que tem em mãos é o que está
prescrito.
 Conferir se o paciente não é alérgico ao medicamento prescrito.
 Identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada, com pulseira e
aviso em prontuário, alertando toda a equipe.

III. Via certa
 Identificar a via de administração prescrita.
 Higienizar as mãos com preparação alcoólica para as mãos ou sabonete
líquido e água, antes do preparo e administração do medicamento.
 Verificar se o diluente (tipo e volume) foi prescrito e se a velocidade de
infusão foi estabelecida, analisando sua compatibilidade com a via de
administração e com o medicamento em caso de administração por via
endovenosa.
 Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde
utilizados para sua administração (seringas, cateteres, sondas, equipos e
outros).
 Identificar no paciente qual a conexão correta para a via de administração
prescrita em caso de administração por sonda nasogástrica, nasoentérica
ou via parenteral.
 Realizar a antissepsia do local da aplicação para administração de
medicamentos por via parenteral.
 Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, prescritor
ou farmacêutico previamente à administração do medicamento.
 Esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com o
prescritor.
IV. Hora certa
 Garantir que a administração do medicamento seja feita sempre no
horário correto para adequada resposta terapêutica.
 A antecipação ou o atraso da administração em relação ao horário
predefinido somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro
e do prescritor.
V. Dose certa
 Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento. Doses
escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção redobrada.
 Certificar-se de que a infusão programada é a prescrita para aquele
paciente.
 Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição; em caso de dúvida,
consultar o prescritor.
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 Conferir a velocidade de gotejamento, a programação e o funcionamento
das bombas de infusão contínua em caso de medicamentos de infusão
contínua.
 Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de
bomba para administração de medicamentos potencialmente perigosos
ou de alta vigilância (ex.: anticoagulantes, opiáceos, insulina e eletrólitos
concentrados, como cloreto de potássio injetável).
 Medicações de uso “se necessário” deverão, quando prescritas, ser
acompanhadas da dose, posologia e condição de uso.
Importante: Não deverão ser administrados medicamentos em casos de
prescrições vagas como: “fazer se necessário”, “conforme ordem médica” ou “a
critério médico”.

VI. Documentação certa (Registro certo)
 Registrar na prescrição o horário da administração do medicamento.
 Checar o horário da administração do medicamento a cada dose.
 Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais
como adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do
paciente e eventos adversos.
VII. Razão/orientação correta
 Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua
posologia ou outra informação antes de administrá-lo ao paciente, junto
ao prescritor.
 Orientar e instruir o paciente sobre qual o medicamento está sendo
administrado (nome), justificativa da indicação, efeitos esperados e
aqueles que necessitam de acompanhamento e monitorização.
 Garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto (cor e formato) dos
medicamentos que está recebendo, a frequência com que será
ministrado, bem como sua indicação, sendo esse conhecimento útil na
prevenção de erro de medicação.

VIII. Forma certa
 Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica
e a via de administração prescrita.
 Checar se forma farmacêutica e a via de administração prescritas estão
apropriadas à condição clínica do paciente.
 Sanar as dúvidas relativas à forma farmacêutica e a via de administração
prescrita junto ao enfermeiro, farmacêutico ou prescritor.
 - A farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou
manual de diluição, preparo e administração de medicamentos; caso seja
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necessário, realizar a trituração do medicamento para administração por
sonda nasogástrica ou nasoentérica.

IX. Resposta certa
 Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando possível,
se o medicamento teve o efeito desejado.
 Registrar em prontuário e informar ao prescritor, todos os efeitos
diferentes (em intensidade e forma) do esperado para o medicamento.
 Deve-se manter clara a comunicação com o paciente e/ou cuidador.
 Considerar a observação e relato do paciente e/ou cuidador sobre os
efeitos dos medicamentos administrado, incluindo respostas diferentes do
padrão usual.
 Registrar todos os parâmetros de monitorização adequados (sinais vitais,
glicemia capilar).

d. Orientação aos profissionais para notificação de eventos adversos, incluindo
incidentes relacionados com medicamentos ocorridos nos serviços de saúde do
país ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da instituição e ao Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio do sistema Notivisa (RDC n°
36/2013).
O Protocolo Nacional para Protocolo de segurança na prescrição, uso e
administração de medicamentos está disponível em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/s
eguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos
Caso o serviço tenha implantado o Protocolo para segurança na prescrição, uso
e administração de medicamentos, deve anexar o documento comprobatório no
formulário.

Questão 11
PROTOCOLO PARA A PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE
CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA AO USO DE CATETER VENOSO
CENTRAL IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
para a prevenção de infecção primária de corrente sanguínea associada ao uso
de cateter venoso central.
O protocolo para a prevenção de infecção primária de corrente sanguínea
associada ao uso de cateter venoso central deve conter, orientações para:
 Higiene das mãos.
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 Precauções de barreira máxima para a inserção do cateter: uso gorro,
máscara, avental e luvas estéreis e campos estéreis grandes que cubram
toda área a ser puncionada.
 Preparo da pele com gluconato de clorexidina a 2%.
 Seleção do sítio de inserção de Cateter Venoso Central (CVC): utilização
da veia subclávia como sítio preferencial para CVC não tunelizado.
 Revisão diária da necessidade de permanência do CVC, com pronta
remoção quando não houver indicação.
 Cuidados na manutenção do cateter: fixação do cateter, desinfecção de
conectores antes de serem acessados, cuidados com o curativo da
inserção do cateter, inspeção diária do sítio de inserção do CVC e higiene
das mãos antes e após o manuseio do acesso vascular.

As medidas para Prevenção de infecção primária de corrente sanguínea
associada ao uso de cateter venoso central estão disponíveis em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Me
didas_de_Preveno_de_Infeco_Relacionada__Assistncia__Sade.pdf
Caso o serviço tenha implantado o protocolo de prevenção de infecção primária
de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central, deve anexar
o documento comprobatório no formulário.

Questão 12
PROTOCOLO PARA A PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO
RELACIONADO AO USO DE CATETER VESICAL DE DEMORA
IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
para a prevenção de infecção do trato urinário relacionado ao uso de cateter
vesical de demora.
O protocolo para a prevenção de infecção do trato urinário relacionado ao uso
de cateter vesical de demora deve conter, orientações para:
 Higiene das mãos antes e após a inserção do cateter e qualquer manuseio
do sistema ou do sítio;
 Definição de critérios para indicações do uso de cateteres urinários;
 Orientações para a inserção, cuidados e manutenção do cateter urinário.
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As medidas para prevenção de infecção do trato urinário relacionado ao uso de
cateter
vesical
de
demora
estão
disponíveis
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Me
didas_de_Preveno_de_Infeco_Relacionada__Assistncia__Sade.pdf
Caso o serviço tenha implantado o protocolo de prevenção de infecção do trato
urinário relacionado ao uso de cateter vesical de demora, deve anexar o
documento comprobatório no formulário.

Questão 13
PROTOCOLO PARA A PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO
RESPIRATÓRIO RELACIONADO AO USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA
IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
para a prevenção de infecção do trato respiratório relacionado ao uso de
ventilação mecânica.
O protocolo para a prevenção de infecção do trato respiratório relacionado ao
uso de ventilação mecânica deve conter, orientações para:
 Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 450;
 Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível;
 Higiene oral com antissépticos.

As medidas para Prevenção de infecção do trato respiratório relacionado ao uso
de
ventilação
mecânica
estão
disponíveis
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Me
didas_de_Preveno_de_Infeco_Relacionada__Assistncia__Sade.pdf
Caso o serviço tenha implantado o protocolo de prevenção de infecção do trato
respiratório relacionado ao uso de ventilação mecânica, deve anexar o
documento comprobatório no formulário.

Questão 14
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA RESISTÊNCIA MICROBIANA E
CONTROLE DO USO DE ANTIMICROBIANOS IMPLANTADO
O serviço de saúde deve informar se implantou (SIM) ou não (NÃO), o protocolo
para protocolo de prevenção da resistência microbiana e controle do uso de
antimicrobianos.
O protocolo de prevenção da resistência microbiana e controle do uso de
antimicrobianos deve conter, orientações para:
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 Higiene das mãos;
 Vigilância de pacientes colonizados e/ou infectados por microrganismos
multirresistentes;
 Instituição de precauções padrão para todos os pacientes;
 Instituição de precauções de contato para pacientes colonizados e/ou
infectados por microrganismos multirresistentes;
 Controle do uso de antimicrobianos.
 Limpeza e desinfecção de ambientes, materiais e superfícies.
 Instituição de um programa de controle do uso de antimicrobianos.
 Restrições do número de antimicrobianos no formulário terapêutico do
hospital.
 Capacitação aos profissionais de saúde sobre medidas de prevenção e
controle de infecções e da resistência microbiana em serviços de saúde.
 Divulgação de material sobre a importância dos pacientes e familiares /
acompanhantes na adoção de medidas de prevenção e controle de
infecções e da resistência microbiana em serviços de saúde.
 Supervisão da implementação das boas práticas laboratoriais nos
laboratórios de microbiologia que atendem a instituição.
Caso o serviço tenha implantado o protocolo de prevenção da resistência
microbiana e controle do uso de antimicrobianos, deve anexar o documento
comprobatório no formulário.
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B) INDICADORES DE PROCESSO

ORIENTAÇÕES GERAIS APLICADAS ÀS QUESTÕES
DE 15 A 17
(PREVENÇÃO DE QUEDAS, LESÕES POR PRESSÃO E CIRURGIA
SEGURA):

B.1) COLETA DE DADOS

Seleção
1. Se o hospital com leito de UTI possuir um centro-cirúrgico ele deve
selecionar uma amostra aleatoriamente (sorteio) com 17 prontuários para
verificar a conformidade para as questões 15, 16 e 17.
Devem ser selecionados prontuários de pacientes que realizaram
procedimentos cirúrgicos (exceto cirurgias de emergência e
ambulatoriais), no período de 01/01/2017 a 30/06/2017, e que ficaram
internados em qualquer unidade do hospital pelo menos 2 dias-calendário
(D1 e D2).

2. Se o hospital com leito de UTI NÃO possuir centro-cirúrgico ele deve
selecionar uma amostra aleatoriamente (sorteio) com 17 prontuários de
pacientes que ficaram internados em qualquer unidade do hospital pelo
menos 2 dias-calendário (D1 e D2), no período de 01/01/2017 a 30/06/2017.

Amostra Aleatória

Exemplo: Se um hospital dispõe de uma lista numerada de 500 prontuários
referentes aos pacientes que irão compor a amostra e deseja obter uma amostra
formada por 17 prontuários, pode-se, neste caso, usar o seguinte
procedimento:


Amostra aleatória simples: Se a lista tiver 500 prontuários, sorteie 17
números entre 1 e 500 e avalie os prontuários que foram sorteados
seguindo a ordem da lista. Você pode usar para isso um gerador de
números aleatórios, disponível em programas informáticos e aplicativos
para celular.
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Amostra aleatória sistemática: Se a lista tiver 500 prontuários, divida o
total da lista (500) pelo total da amostra desejada (17) para obter a
constante de amostragem (500/17= 29). Como a constante foi 29, sorteie
um número de 01 a 29, para selecionar o primeiro prontuário da amostra.
Assim, supondo que o número sorteado fosse 3, este será o 1° prontuário
da amostra, o segundo é o 32° prontuário (3+29= 32), o terceiro é o 61°
prontuário (32+29= 61), e assim sucessivamente: 90° prontuário, 119°
prontuário, 148° prontuário,... até completar a amostra de 17 prontuários.

B.2) PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DADOS DA PLANILHA DE
CONFORMIDADE DE INDICADORES DE PROCESSO

Para ajudar o hospital a realizar o preenchimento dos campos referentes aos
indicadores de processo (questões de 15 a 17) a Anvisa disponibilizou uma
Planilha de conformidade de indicadores de processo. Esta Planilha deve ser
preenchida, após a seleção da amostra, e anexada no Formulário eletrônico.

A partir da amostra selecionada, deve-se proceder à análise retrospectiva dos
prontuários, na busca dos dados:
- Número do Prontuário (Registro);
- Data de Saída (alta, óbito ou transferência);
- Conformidade às Práticas de Segurança (SIM/NÃO): Conformidade para
avaliação de risco de lesões por pressão, Conformidade para avaliação de risco
de queda e Conformidade para adesão à Lista de Verificação da Segurança
Cirúrgica (LVSC).
Obs.: todas as avaliações de Risco (lesão por pressão e quedas) e a LVSC
devem estar anexadas ao Prontuário do paciente para que os itens sejam
considerados SIM na PLANILHA DE CONFORMIDADE DE INDICADORES DE
PROCESSO.
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De posse dessas informações, deve-se proceder ao preenchimento das
Planilhas de conformidade de indicadores de processo – Práticas para a
Segurança do Paciente:

Nesta Planilha, o total de SIM será automaticamente calculado no campo Total
(última linha). Para receber a pontuação nas Questões 15 a 17, os serviços
deverão apresentar resultados maiores ou iguais a 12 para cada Questão
avaliada.
Os indicadores descritos nas Questões 15 a 17 deste formulário, mensuram a
conformidade das avaliações de risco realizadas pelo serviço para cada
prontuário (SIM OU NÃO). Para alcançar o nível de conformidade ACEITÁVEL
e pontuar nestas 3 questões, os prontuários analisados devem ter no mínimo 12
SIM dos 17 prontuários selecionados aleatoriamente.
Ressalta-se que o padrão de qualidade dos indicadores de processo é baseado
na metodologia da Lot Quality Assessment Sample - LQAS (Amostragem de
Garantia de Qualidade por Lote), que propõe viabilizar o monitoramento
mediante amostragens pequenas de lotes aleatórios e verificação do alcance do
padrão estabelecido (no caso, padrão de qualidade de 85% e limiar de aceitação
de 55%).
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Os resultados para cada Questão (campo Total) devem ser informados nas
lacunas referentes as Questões 15 a 17 do Formulário eletrônico:

Posteriormente, a planilha preenchida deverá ser anexada ao formulário de
Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente:

Obs.: Os serviços de saúde que não realizam procedimentos cirúrgicos devem
deixar os campos da Planilha de conformidade de indicadores de processo
relacionados à Lista de Verificação da Segurança Cirúrgica (LVSC) em branco.
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Questão 15
CONFORMIDADE PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO
Considera-se “sim” quando foi realizada avaliação de risco para lesão por
pressão, conforme PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR
PRESSÃO
(http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/u
lcera-por-pressao) e esta avaliação está anexada ao prontuário do paciente.
Neste campo deverá ser indicado o total (número absoluto) de respostas
afirmativas para a avaliação de risco para lesão por pressão, o qual deve
corresponder à quantidade de “SIM” inseridos na Planilha de conformidade de
indicadores de processo.
Exemplo: 13 respostas afirmativas (SIM)

QUESTÃO 15: LESÕES POR PRESSÃO
Obs.: O item será considerado
conforme se o número de SIM for
maior ou igual a 12.

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Total: 13
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Questão 16
CONFORMIDADE PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE QUEDA

Considera-se SIM quando foi realizada avaliação de risco de queda, de conforme
com
o
PROTOCOLO
PARA
PREVENÇÃO
DE
QUEDAS
(http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/p
revencao-de-quedas) e esta avaliação está anexada ao prontuário do paciente.
Neste campo, deverá ser indicado o total (número absoluto) de respostas
afirmativas para a avaliação de risco de queda, o qual deve corresponder à
quantidade de SIM inseridos na Planilha de conformidade de indicadores de
processo.

Exemplo: 15 respostas afirmativas (SIM).
QUESTÃO 16: QUEDA
Obs.: O item será considerado
conforme se o número de SIM for
maior ou igual a 12.

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO

Total: 15
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Questão 17
CONFORMIDADE PARA A ADESÃO À LISTA DE VERIFICAÇÃO DA
SEGURANÇA CIRÚRGICA (LVSC)
Neste campo deverá ser indicado o total (número absoluto) de SIM para a
aplicação da LVSC, conforme PROTOCOLO PARA CIRURGIA SEGURA
(http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/p
rotocolo-de-cirurgia-segura?category_id=176). A LVSC deve estar anexada ao
prontuário do paciente.

Exemplo: 11 respostas afirmativas (SIM).
QUESTÃO 17: LISTA DE VERIFICAÇÃO
DA SEGURANÇA CIRÚRGICA
Obs.: O item será considerado
conforme se o número de SIM for
maior ou igual a 12.

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Total: 11
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Questão 18
MONITORAMENTO INDIRETO MENSAL DA ADESÃO À HIGIENE DAS MÃOS
PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UTI (CONSUMO DE
PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS: PELO MENOS 20ML/1000 PACIENTE-DIA)

Se o resultado do consumo de preparação alcoólica for enviado mensalmente à
GVIMS/GGTES/ANVISA pelo Formulário eletrônico: AVALIAÇÃO DO

CONSUMO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA / SABONETE LIQUIDO
PARA HIGIENE DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, que pode ser
acessado
pelo
link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php#posicao_campo1136541
,
assinale a opção “SIM E ENVIADO PARA A ANVISA” e neste caso, insira os
números dos PROTOCOLOS DE ENVIO (gerados pelo Formsus após a
gravação das informações) dos últimos 3 meses dentro do semestre avaliado
(01/01/2017 a 30/06/2017). Se o resultado do consumo de preparação alcoólica
for enviado mensalmente ao seu estado, assinale a opção “SIM E ENVIADO
PARA O ESTADO” (neste caso, cada estado verificará se existe o envio regular
dessas informações) ou NÃO MONITORADO, caso o hospital não monitore este
indicador.
O Protocolo Nacional para Prática de Higiene das Mãos está disponível em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/hi
giene-das-maos?category_id=176.
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Questão 19
REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO MENSAL DE INDICADORES DE
INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (USANDO OS
CRITÉRIOS
DIAGNÓSTICOS
NACIONAIS
DA
ANVISA).
A notificação dos indicadores das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde
(IRAS) deve ser realizada mensalmente, até o 15º dia útil após o mês de
vigilância. Esta notificação pode ser feita pelos formulários eletrônicos nacionais,
disponibilizados pela ANVISA: http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes-servicode-saudeo-de-saude ou diretamente para o estado.

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES
RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (2016-2020)
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/p
npciras-2016-2020
Meta 1 - Até 2020, 80% de todos os hospitais com leitos de UTI (adulto, pediátrico
ou neonatal) notificando os seus dados de Infecção Primária da Corrente
Sanguínea (IPCS) associada a cateter venoso central (CVC) com regularidade
de notificação de 10 a 12 meses do ano.
Meta 2 - Até 2020, 80% de todos os hospitais com leitos de UTI (adulto, pediátrico
ou neonatal) notificando os seus dados de Pneumonia Associada à Ventilação
Mecânica (PAV), Infecção do trato urinário (ITU) associado à sonda vesical de
demora (SVD) com regularidade de notificação de 10 a 12 meses do ano.
Meta 3 - Até 2020, 80% dos hospitais que realizam parto cirúrgico notificando os
seus dados de infecção em cesariana nos 10 a 12 meses do ano.

( ) SIM – ENVIOU OS DADOS PARA A ANVISA DE 10 A 12 MESES EM 2016
( ) SIM – ENVIOU OS DADOS PARA O ESTADO DE 10 A 12 MESES EM 2016
( ) NÃO – MONITORA OS INDICADORES DE IRAS, MAS NÃO ENVIOU OS
DADOS DE 10 A 12 MESES EM 2016
( ) NÃO – NÃO MONITORA OS INDICADORES DE IRAS
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ANÁLISE DOS DADOS DE
SEGURANÇA DO PACIENTE

CONFORMIDADE

DAS

PRÁTICAS

DE

Serviços de Saúde
O serviço de saúde pode analisar as informações incluídas no Formulário de
Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente da seguinte forma:
Indicadores de estrutura: questões 1 a 14: SIM (1 ponto para cada questão)
Indicadores de processo: questões 15 a 17: resposta ≥12 (1 ponto para cada
questão), questões 18 e 19: SIM (1 ponto para cada questão).

Interpretação

1. Se o hospital com leito de UTI possuir um centro-cirúrgico, cada questão
do formulário em conformidade com as práticas de segurança do paciente
corresponde a 5,26% (100%/19).
2. Se o hospital com leito de UTI NÃO possuir centro-cirúrgico cada questão
do formulário em conformidade com as práticas de segurança do paciente
corresponde a 5,88% (100%/17, pois ele não respondeu as questões 7 e 17).

Em seguida, deve ser realizada a multiplicação do n° de questões em
conformidade por 5,26% (para os hospitais com leito de UTI que possuem
centro-cirúrgico) e por 5,88% (para os hospitais com leito de UTI que NÃO
possuem centro-cirúrgico). Assim, de acordo com a conformidade dos
indicadores de estrutura e processo avaliados pelos serviços de saúde, a
instituição será classificada em três grupos:
ALTA
CONFORMIDADE

MÉDIA
CONFORMIDADE

BAIXA
CONFORMIDADE

67- 100%

34-66%

0-33%

Exemplo 1: Se o hospital com leito de UTI que possui centro-cirúrgico
observou que em 11 questões do formulário ele estava em conformidade com
35
ORIENTAÇÕES PARA A AUTOAVALIAÇÃO DAS
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE - 2017

as práticas de segurança do paciente, o resultado da sua avaliação corresponde
a 11 X 5,26% = 57,86%
Dessa forma, considerando a escala de classificação acima apresentada, o
referido serviço pode ser classificado como de conformidade média (34-66%
de conformidade dos indicadores de estrutura e processo).

Exemplo 2: Se o hospital com leito de UTI que NÃO possui centro-cirúrgico
observou que em 14 questões do formulário ele estava em conformidade com
as práticas de segurança do paciente, o resultado da sua avaliação corresponde
a 14 X 5,88% = 82,32%
Dessa forma, considerando a escala de classificação acima apresentada, o
referido serviço pode ser classificado como de conformidade alta (67-100% de
conformidade dos indicadores de estrutura e processo).

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)

A Anvisa publicará um Instrutivo para orientar a Análise, pelas Coordenações
Estaduais dos Núcleos de Segurança do Paciente das Vigilâncias Sanitárias
(NSP VISA), dos dados enviados pelos hospitais com leitos de UTI adulto,
pediátrica ou neonatal.
Após esta análise, seguindo as diretrizes previstas no Plano Integrado para a
Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde
(http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/pla
no-integrado-para-a-gestao-sanitaria-da-seguranca-do-paciente-em-servicosde-saude), será divulgada no site da ANVISA a lista de serviços de saúde
classificados como de CONFORMIDADE ALTA (67% - 100% de conformidade
dos indicadores de estrutura e processo) às práticas de segurança do paciente.

FORMA DE ENVIO DA AUTOAVALIAÇÃO
Todos os hospitais brasileiros com leitos de UTI adulto, pediátrica ou neonatal
podem preencher o Formulário FormSUS “Autoavaliação das Práticas de
Segurança do Paciente - 2017” e anexar todos os documentos comprobatórios
solicitados neste Formulário.
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Os links de acesso aos Formulários de Autoavaliação das Práticas de Segurança
do Paciente – 2017, por UF, estão disponíveis na tabela abaixo:
ESTADO
ACRE

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32555

LINKS PARA OS FORMULÁRIOS POR UF

ALAGOAS

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32556

AMAPÁ

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32557

AMAZONAS

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32558

BAHIA

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32559

CEARÁ

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32560

DISTRITO FEDERAL

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32561

ESPÍRITO SANTO

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32562

GOIÁS

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32563

MARANHÃO

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32564

MATO GROSSO

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32565

MATO GROSSO DO SUL

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32568

MINAS GERAIS

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32569

PARÁ

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32570

PARAÍBA

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32574

PARANÁ

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32575

PERNAMBUCO

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32576

PIAUÍ

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32577

RIO DE JANEIRO

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32578

RIO GRANDE DO NORTE

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32579

RIO GRANDE DO SUL

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32582

RONDÔNIA

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32583

RORAIMA

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32585

SANTA CATARINA

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32586

SÃO PAULO

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32587

SERGIPE

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32589

TOCANTINS

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32590
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Obs: Quaisquer dúvidas em relação a Autoavaliação das Práticas de Segurança
do Paciente – 2017, podem ser encaminhadas ao e-mail: gvims@anvisa.gov.br.

AUTOAVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE – 2016

Em 2016, a Gerência de Vigilância e Monitoramento de Eventos Adversos, da
Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (GVIMS/GGTES/Anvisa) disponibilizou o FORMULÁRIO DE
AUTOAVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, sendo
que na oportunidade, 865 Núcleos de Segurança do Paciente (NSP´s) dos
serviços de saúde responderam ao referido instrumento. Esta atividade contou
com o importante apoio das Coordenações Distrital/Estaduais/Municipais dos
Núcleos de Segurança do Paciente das vigilâncias sanitárias (VISA-NSP).
O relatório da AUTOAVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO
PACIENTE
–
2016
encontra-se
disponível
em:
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/re
latorio-da-autoavaliacao-das-praticas-de-seguranca-do-paciente-em-servicosde-saude-2016 .
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