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Agradecendo pelo convite, 
pelo espaço e pelo 

reconhecimento da 
importância do tema: 

 
SEGURANÇA DO PACIENTE  



Apresentação/Declaração de conflito: 

 

• Médica, formada há 30 anos 

• Servidora pública estadual RJ, há 16 anos 
atuando na Vigilância Sanitária-SUVISA 

• Superintendente SUVISA, desde abril/2017   

• Tutora do Curso em EAD de Qualidade e 
Segurança do Paciente, pela ENSP/FIOCRUZ, 
desde 2014.  

• Aprendendo sobre qualidade e segurança desde 
2010 (e tentando praticar de acordo)  

 



Pauta: 

• Histórico SEGURANÇA DO PACIENTE (SP) 

• Linha do tempo da SP  

• Vigilância Sanitária 

• Segurança do Paciente e Vigilância Sanitária 
(VISA) 

• Segurança do Paciente, Arquitetura e 
Engenharia.  

                      Bate papo sobre a IMPORTÂNCIA!   

 



Contextualizando... 
 

Segurança do paciente uma dimensão da Qualidade em saúde.   
 

A Taxonomia em segurança do paciente.  
 

Erro humano 
 



 
Hipócrates, 460 AC.   

 

"o médico deve ter dois objetivos, fazer  

o bem e evitar fazer o mal”  



 
MEDICINA E SEGURANÇA DO PACIENTE 



 
SEGURANÇA DO PACIENTE 



       Linha do Tempo - Internacional 

 

 

 

 

Auditoria Médica 
(Revisão de Casos) 
 

Garantia de 
Qualidade 

Qualidade Total  
Gestão 

Melhoria 
dos 
processos 

Segurança do 
Paciente 

1960 1970 1980 1990 2000 -  
 
•1971 - Publicado na 
Inglaterra  Effectiveness  and 
Efficiency- random reflections on 

health services. Cochrane 
 
•OTA (1972)– Congresso dos 
EUA (eliminado em 1995) 
 
•Primeiras publicações de 
Avedis Donabedian 
 
•Variações na prática médica – 
Wennberg 
 
 

 
 
 

•AHCPR (tual AHRQ – 
responsável pela 
pesquisa em serviços de 
saúde do Governo dos 
EUA 
 

Rand Corporation – 
RAND Health Insurance 
Experiment (RAND HIE); 
Estudos sobre 
inadequação 
procedimentos médicos  
- Robert Brook 

•AHCPR (AHRQ) lança programa 
para desenvolver  diretrizes clínicas 
baseadas em evidências. 
 
•Colaboração Cochrane  - Revisões 
Sistemáticas  
(1992 – Oxford - Inglaterra) 
 
 

•Publicado o livro Errar 
é Humano -  IOM - EUA 
 
•Criada a “Aliança para 
a Seguridade do 
Paciente” na OMS, 
2004 
 
•Lei da Efetividade 
Comparada do senado 
dos EUA (2009) 1,1 
Bilhões de dólares  
pesquisa 

 

Nos Serviços 

1950 

Criação da Joint 
Commission 

 EUA e Canadá 

Acreditação 



Dimensões da Qualidade  
 

www.proadess.cict.fiocruz.br 
 

 Donabedian 

 Efetividade 

 Eficiência 

 Acessibilidade  

 Otimização 

 Legitimidade 

 Eficácia 

 

 

 

 Equidade 

 

 Proadess  

 Efetividade 

 Eficiência  

 Acesso 

 Aceitabilidade 

 Continuidade 

 Adequação 

 Respeito aos direitos das 
pessoas 

 Segurança 
 

E 
Q 
U 
I 
D 
A 
D 
E 

http://www.proadess.cict.fiocruz.br/


                    QUALIDADE  

 Qualidade do cuidado contém pelo menos dois 

componentes:  

Técnico Científico    Fazer certo a coisa certa 
1. Tomar decisões certas no cuidado ao paciente; 

2. Ter habilidade, precisão e oportunidade na execução (tempo). 

Relação interpessoal 
1. Respeito ao Paciente  
2. Capacidade de comunicação 
3. Habilidade do Profissional em : 

• Confiança do Paciente 
• Tratar com Atenção, Franqueza, Tato e Sensibilidade 

4. Garantir a participação destes nas decisões sobre seu tratamento. 



 
 
Classificação Internacional de 
Segurança do Paciente (ICPS) 
 
 
 

 
         *Nova área de investigação no campo da  saúde pública    

(investigação em serviços de saúde) 
 

Medical insurance feasability study, Califórnia, EUA – publicado em 1978 
 

Harvard Medical Practice Study  -  Internações estado de Nova Iorque, 1984 
 

To Err is Human, IOM, EUA – Publicado em novembro de 1999 
 

           *Aumento da produção de artigos e pesquisa 
Dificuldade de comparação e interpretação por ausência de uma terminologia 

comum. 

 
      *Uso inconsistente de terminologia 

17 – 24 diferentes definições de erro. 
14 definições de evento adverso. 

 
 



                     Padronização 
       Taxonomia da área da Segurança do Paciente permite: 

O uso consistente de termos e conceitos relacionados à área; 

A disponibilização de uma classificação acessível, compreensível e 

adaptável. 

 

 

 

Melhor entendimento dos trabalhos publicados;  

Facilitação de organização sistemática e análise de informação 

relevante sobre o tema em todas as fontes de pesquisa 

disponíveis. 



   OMS Patient Safety - ICPS 
               
         Atividade conduzida por um Grupo de Trabalho com 

especialistas em segurança do paciente, teoria da classificação, 
informática em saúde, Direito e representantes de pacientes 
 

               Objetivo  
Definir, harmonizar e agrupar um conjunto de conceitos associados 

à segurança do paciente, com definições e termos preferidos 
acordado 

Criada para poder interagir com as demais Classificações 
Internacionais e com diferentes atores em distintas culturas 

              
  Estratégia de Desenvolvimento 

Modelo conceitual ( fornece uma compreensão do “mundo” da 
SP), identificar os conceitos-chave e reuniões presenciais 

 



 
Incidente  http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/ 

 

Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 
resultou, em dano desnecessário ao paciente. 
Podem ser oriundos de atos intencionais ou não-
intencionais.  

 

Erros são, por definição, não-intencionais 

 

Risco: probabilidade de um incidente ocorrer 



Incidente 

Circunstância 
Notificável 

Near 
Miss 

Incidente 
sem dano 

Incidente com 
dano 

(Eventos adversos) 



Ações de redução de risco 
       Detecção - Ação ou circunstância que resulta na descoberta de um incidente. 

   

Paciente:  Prestação de cuidado adequado, mecanismos de 
suporte à decisão; 

 

Profissionais (staff):  Treinamento, disponibilidade de diretrizes 
clínica, protocolos; 

 

Organização: Liderança, avaliação proativa de risco, 
monitoramento, auditoria, manutenção. 

 

 

 

 

 

 Ações tomadas para prevenir a ocorrência de um mesmo incidente ou 
de incidente similar e para melhoria do sistema. 
 





 
 

SEGURANÇA DO PACIENTE,  
conforme OMS. 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 
 
Segurança do paciente: Reduzir a um mínimo aceitável, 
o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 
saúde. 
 



SEGURANÇA DO PACIENTE, o que seria o 
mínimo aceitável? 



 
 

 
SEGURANÇA DO PACIENTE, o que 

seria o mínimo aceitável? 

 
O “mínimo aceitável” se refere àquilo que é viável 
diante do conhecimento atual, dos recursos 
disponíveis e do contexto em que a assistência foi 
realizada frente ao risco de não-tratamento, ou 
outro tratamento.  
 



VISA/SEGURANÇA DO PACIENTE 

 



     VISA/SEGURANÇA DO PACIENTE 
 
 
• SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
• TECNOVIGILÂNCIA 
 
• FARMACOVIGILÂNCIA 



NORMAS FUNDAMENTAIS DA 
SEGURANÇA DO PACIENTE NO 

BRASIL: 
 

 
• PORTARIA MS 529/2013 - PNSP 

 
• RDC ANVISA 36/2013 - NSP 
 

   
Portanto, é uma ação de competência de 

VISA.  
 



 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, O QUE É? 
 Órgão do Sistema Único de Saúde? 

 

Sistema  Nacional de Vigilância  Sanitária - SNVS 

  

• Lei 8.080/90 – Determina como uma das competências da 
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) definir e 
coordenar o sistema de vigilância sanitária. 

 

 

• LEI Nº 9.782/1999. (Publicado no D.O.U. de 27.01.1999, 
Seção 1, pág. 1) - Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS), cria a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), e dá outras providências.  

 



• ESTRUTURA 1 

• PROCESSO 2 

• RESULTADO 3 

BASE DE VISA NA PERCEPÇÃO DE RISCO 



 

INSPEÇÃO SANITÁRIA 



    VISA/ANVISA, algumas Normas no 
contexto do tema: 

 
• LEI ORG 8080/1990; 

 
• LEI Nº 9.782/1999 cria a ANVISA 

1999; 
 
• RDC ANVISA 50/2002; 

 
• RDC ANVISA 02/2010; 

 
• RDC ANVISA 63/2011. 



Conforme estamos percebendo... 

O sistema de saúde não é seguro como deveria ser... 

Portanto, precisamos melhorar! 



Para que? A necessidade de melhorar 



Como acompanhar o avanço tecnológico? 
Como monitorar a manutenção de cada aparelhagem?  
Quem tem capacidade?  





 
 

Segurança do Paciente, 
Arquitetura e Engenharia. 

  

• Ação, atividade e competência do arquiteto e 
engenheiro na Vigilância Sanitária?  

 

• RDC ANVISA 50/2002 - INÍCIO DO PROCESSO 

 Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, 

elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde, a ser observado em todo território nacional, na área pública e 
privada. 

• RDC ANVISA 02/2010 – MANUTENÇÃO DO PROCESSO 
 Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em 
estabelecimentos de saúde.  



A curva do crescimento tecnológico 

Precisamos buscar segurança e 
qualificação , das empresas que prestam 
serviço de Arquitetura, Engenharia clínica 

e manutenção aos estabelecimentos 
sujeitos a ação de VISA! 

New
Employee

1 yr 2 yr 3 yr



Vigilância 

Sanitária  

Visita 
técnica 

Auditoria  de 
processos 

Notifica
ções 

Treinamentos 

Pareceres 

Relatórios 
Discussão 
de casos 

Revisão de 
POP 

Assessoria 
na limpeza 

Assessoria 
de 

manutenção 

Integração 

da 

equipe 

Estrutura 



A BUSCA DAS AÇÕES DE VISA! 



    O QUE A VISA ENCONTRA... 



NÃO CONFORMIDADES... 



NÃO CONFORMIDADES... 



NÃO CONFORMIDADES... 

 

1-Armário fechado armazenando “central de gases”.  

 

2-Sala de cirurgia: cilindros soltos no chão. 



É POSSIVEL...  



QUESTIONS? 



 
 
 
ATÉ BREVE!! 
CLAUDIA MELLO 
 
CLAUDIAMELLO.SES@GMAIL.COM 

 


