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SEGURANÇA DO PACIENTE
G E R E N C I A M E N T O  D E  R I S C O  E  G E S T Ã O  D E  Q U A L I D A D E

PARTE 1: GESTÃO DA QUALIDADE PARA MELHORIA DOS PROCESSOS  
E SEGURANÇA DO PACIENTE

A modernização das instituições de saúde, 

quanto aos aspectos de gestão, passa pelas 

mudanças de paradigmas decorrentes das 

novas necessidades da sociedade para mini-

mização de erros assistenciais, frente ao im-

pacto gerado na segurança do paciente. 

A utilização de um modelo de gestão para 

qualidade e segurança do paciente e profis-

sionais da saúde é uma estratégia para se al-

cançar o melhor desempenho nos processos 

assistenciais prestados ao paciente. Portanto, 

contribui com as instituições na padroniza-

ção, segurança, racionalização e qualidade 

dos serviços fornecidos para o sistema de 

saúde.

As organizações buscam o aprimoramento 

dos seus processos internos, baseados na 

melhoria contínua e com o auxílio de novas 

tecnologias e novos métodos de trabalho.

A gestão para a qualidade é um longo ca-

minho a ser percorrido e se obtém com a 

implementação de um sistema de liderança 

(missão, visão e valores) direcionado por es-

tratégias e planos, com foco nos desejos do 

cliente e com o envolvimento da sociedade, 

por meio da gestão de pessoas, monitora-

mento contínuo dos processos e embasado 

por um sistema de informação e conheci-

mento para obtenção dos resultados1.

Qualidade e segurança são intrínsecos aos 

processos assistenciais, exigindo da equipe 

da saúde responsabilidade, comprometimen-

to e tomada de decisões. Assim, os serviços 

de saúde devem estar alinhados com as di-

retrizes da alta administração, contribuindo 

para um ambiente com flexibilidade, agilida-

de e criatividade1.

1.1 Conceitos e princípios da qualidade

Muitos são os conceitos aplicáveis à palavra 

qualidade. Cada especialista no assunto pro-

cura conceituá-la de acordo com a época, 

experiência e seu campo de atuação profis-

sional. Seu significado difere de acordo com 

a percepção de cada um.

A qualidade deve ser inerente às ações de 

saúde e, o paciente, o centro das atenções e 

elemento integrador da equipe multiprofis-

sional.

Existem vários instrumentos de avaliação 

da qualidade na prestação de serviço, que 

estão sendo aplicados nas Organizações de 

Saúde, tais como: normas técnicas NBR ISO 

9001:2008, Joint Commission on Accredita-
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SEGURANÇA DO PACIENTE 3
tion of Healthcare Organizations, Accredita-

tion Canada, Programa de Controle da Qua-

lidade Hospitalar (CQH), Fundação Prêmio 

Nacional da Qualidade (FPNQ), Prêmio Na-

cional de Gestão em Saúde (PNGS), Prêmio 

Qualidade do Governo Federal (PQGF) e o 

Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar 

da Organização Nacional de Acreditação 

(ONA).

Vale lembrar que os instrumentos de avalia-

ção mencionados têm em comum os fun-

damentos da qualidade, ou seja: visão sistê-

mica, liderança e estratégias, orientação por 

processos, desenvolvimento das pessoas, 

foco no cliente, foco na prevenção, foco na 

segurança, responsabilidade socioambien-

tal, cultura da inovação, melhoria contínua e 

orientação para resultados.

1.2  Dimensões da qualidade dos serviços  
de saúde

Segurança é uma das dimensões da qualida-

de dos serviços de saúde2-4, sendo que qua-

lidade e segurança são atributos indissociá-

veis.

Na realidade, a segurança foi a última dimen-

são a ser incluída de forma explícita no con-

ceito de qualidade, entretanto, um aspecto 

importante desse âmbito de definição é a 

compreensão de que a qualidade não de-

pende de um único fator, mas da presença 

de uma série de componentes, atributos ou 

dimensões. 

Segundo a proposta mais recente da Orga-

nização Mundial da Saúde(OMS), o conceito 

de segurança na assistência é:  “ausência de 

dano desnecessário, real ou potencial, asso-

ciado à atenção à saúde”3. Assim, os sistemas 

de saúde que diminuem a um mínimo possí-

vel os riscos de dano ao paciente (seguran-

ça) estão irremediavelmente aumentando a 

qualidade dos seus serviços.

Cada instituição deve escolher consciente-

mente os seus atributos-alvo que definirão 

a qualidade. Um grupo de dimensões muito 

utilizado e que serviu de base para a cons-

trução de indicadores de qualidade em várias 

partes do mundo foi o do Instituto de Medici-

na dos Estados Unidos (IOM)2, que posterior-

mente foi adaptado pela OMS3,4. Esse grupo 

está composto de seis dimensões-chave re-

sumidas no Quadro 1.

Quadro 1. Dimensões da qualidade nos serviços de saúde5.

SEGURANÇA
Ausência de lesões na assistência à saúde, que supostamente deve ser benéfica.
Sistemas de saúde seguros diminuem o risco de dano aos pacientes.

EFETIVIDADE
Prestação de serviços baseados no conhecimento científico a todos os que podem bene-
ficiar-se destes e evitar prestar serviços aqueles que provavelmente não se beneficiarão.

ATENÇÃO CENTRA-
DA NO PACIENTE

Envolve o respeitar ao paciente, considerando suas preferências individuais, necessidades 
e valores, assegurando que a tomada de decisão clínica se guiará por tais valores.

OPORTUNIDADE / 
ACESSO (INTERNO  
E EXTERNO)

Redução das esperas e atrasos, às vezes prejudiciais, tanto para os que recebem como 
para os que prestam a assistência à saúde.

EFICIÊNCIA Prevenção do desperdício de equipamentos, suprimentos, ideias e energias.

EQUIDADE
Prestação de serviços que não variam a qualidade segundo as características pessoais, 
tais como gênero, etnia, localização geográfica e status socioeconômico.

O desafio para a gestão da qualidade é obter, com a estrutura disponível e os processos pratica-

dos, o equilíbrio entre o menor risco e a maior segurança na obtenção dos melhores resultados.

3
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G E R E N C I A M E N T O  D E  R I S C O  E  G E S T Ã O  D E  Q U A L I D A D E

A gestão para qualidade com foco na se-

gurança do paciente e gerenciamento de 

riscos requer a identificação e a análise de 

todos os seus processos1.

A análise crítica de processos leva ao me-

lhor entendimento do funcionamento das 

Organizações de Saúde e permite a defi-

nição adequada de responsabilidades, uti-

lização eficiente dos recursos, prevenção e 

solução de problemas, eliminação de ativi-

dades redundantes e a definição clara dos 

clientes e fornecedores1.

As estatísticas atuais mostram que 90% 

dos nossos problemas de trabalho são 

oriundos dos processos e que somente 

10% são oriundos dos indivíduos. Assim, 

conhecer os processos de trabalho, formu-

lando as perguntas: “por que faço isso?” 

e “por que faço isso desta maneira?”, faz 

com que o indivíduo repense sua atividade 

e procure melhores alternativas para exe-

cutar o seu trabalho1.

2.1  O que é um processo?

Processo é um conjunto de atividades re-

petitivas e interdependentes envolvendo 

pessoas, equipamentos e informações (en-

tradas), procedimentos que, quando exe-

cutados, transformam insumos em produ-

tos, serviços e informações (saídas) que 

agregam valor para um cliente.

Todo processo tem um objetivo, com me-

didas qualitativas e quantitativas de suas 

saídas diretamente relacionadas aos seus 

objetivos.

Vale ressaltar que processo não é sinônimo 

de procedimento.

Procedimentos constituem um conjun-

to de instruções que devem ser seguidas 

para realizar um trabalho que necessita de 

consistência, ou seja, ser feito sempre do 

mesmo jeito, como a elaboração de Proce-

dimento Operacional Padrão (POP).

Um processo controla o que, quanto, 

quando e como fazer para se obter a saída 

desejada ou o objetivo a ser atingido. 

O processo precisa ser descrito de forma 

clara e compreensiva, permitindo visualizar 

os procedimentos realizados.

A descrição de um processo deve ter: ob-

jetivos, indicadores de desempenho, o res-

ponsável pelo processo, entradas (mate-

riais e informações a serem processadas), 

saídas (produtos, serviços e informações) 

e a identificação dos fatores críticos de su-

cesso (riscos).

Diversos processos podem se inter- 

relacionar, sendo a entrada de um a saída 

de outro, podendo formar uma cadeia de 

fornecimento.

2.2  O processo de uso de medicamentos

O “Protocolo de Segurança na Prescrição, 

Uso e Administração de Medicamentos” 

envolve um processo contínuo, a atuação 

de uma equipe multidisciplinar e está sujei-

to a potenciais riscos de eventos adversos 

que interferem na segurança do paciente6,7.

O processo de uso de medicamentos con-

templa três etapas integradas: a prescrição, 

a dispensação e a administração do medi-

camento ao paciente, conforme Figura 1.

PARTE 2: GESTÃO DE PROCESSOS

4
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PARTE 3: GERENCIAMENTO DE RISCO

ETAPAS DO PROCESSO DE USO DE MEDICAMENTOS

Prescrição Dispensação Administração Paciente

Indicador
Erro de prescrição
de medicamento

Indicador
Erro na dispensação
de medicamentos

Indicador
Erro de administração

de medicamentos

Figura 1. Representação gráfica das etapas do processo de uso de medicamentos.

Para cada etapa do processo devem ser 

realizados: mapeamento e fluxograma; ob-

servação dos requisitos legais; identifica-

ção dos riscos e das causas; definição de 

protocolos assistenciais; implementação 

de boas práticas com a equipe da saúde; 

monitoramento por meio de indicadores 

de desempenho.

Todo problema detectado em um proces-

so, apesar de ser um resultado indesejável, 

é uma oportunidade de melhoria.

Os serviços de saúde estão expostos a po-

tenciais riscos de eventos adversos, os quais 

são fontes de danos e podem afetar a inte-

gridade física do paciente ou da equipe da 

saúde. Por definição, risco é a probabilidade 

de ocorrência de um incidente8,9. Segundo a 

OMS (2009), um incidente consiste em um 

evento ou circunstância que poderia ter re-

sultado, ou resultou, em dano desnecessário 

para o paciente4.

A crescente notificação de eventos adver-

sos em serviços de saúde tem provocado 

debates sobre a segurança do paciente em 

todo o mundo. São documentados even-

tos adversos provenientes de procedimen-

tos cirúrgicos, utilização de medicamentos, 

procedimentos médicos, tratamento não 

medicamentoso, demora ou incorreção no 

diagnóstico. Os casos notificados com mais 

frequência são aqueles associados a procedi-

mentos cirúrgicos, seguidos dos relacionados 

aos medicamentos, que são responsáveis por 

cerca de 20% do total de casos observados. 

Neste sentido, faz-se necessário o gerencia-

mento de riscos, a fim de se evitar a ocorrên-

cia do dano8,10.

5
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3.1  Definição de gestão de risco

Diversas são as definições para gestão de 

riscos disponíveis na literatura. Destacam-se, 

respectivamente, as propostas por:

• Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

“atividades coordenadas para dirigir e con-

trolar uma organização no que se refere a 

riscos”11.

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 

“aplicação sistemática de políticas de ges-

tão, procedimentos e práticas na análise, 

avaliação, controle e monitoramento de 

risco”12.

• Ministério da Saúde:“[...] aplicação sis-

têmica e contínua de iniciativas, procedi-

mentos, condutas e recursos na avaliação e 

controle de riscos e eventos adversos que 

afetam a segurança, a saúde humana, a in-

tegridade profissional, o meio ambiente e a 

imagem institucional”6.

3.2 Processo de gestão de risco em saúde

A Norma Brasileira ABNT NBR ISO 

31000:2009 apresenta princípios e diretrizes 

genéricas para a gestão de riscos, bem como, 

os requisitos para o desenvolvimento deste 

processo, o qual deve ser adaptado às práti-

cas e cultura da organização11.

Cada vez mais, tem-se incorporado o proces-

so de gestão de risco na realidade dos servi-

ços de saúde8. Sua disseminação nas institui-

ções está relacionada às questões técnicas e 

sanitárias:

• Quanto às questões técnicas: 

O processo de gestão de risco é fundamental 

para a criação de uma cultura de segurança 

fundamentada na prevenção, comunicação, 

identificação, análise, avaliação, tratamento, 

monitoramento e análise crítica dos riscos, 

redução de níveis de eventos adversos de 

forma proativa, bem como para fornecer su-

porte e informações aos tomadores de de-

cisão, contribuindo para a promoção de um 

ambiente seguro para pacientes e profissio-

nais da saúde e redução, a um mínimo aceitá-

vel, do risco de dano desnecessário associa-

do ao cuidado de saúde6,13. 

• Quanto às questões sanitárias: 

A Resolução RDC nº 2/2010, que dispõe so-

bre o gerenciamento de tecnologias em saú-

de, estabelece que “cada estabelecimento 

de saúde deve possuir uma sistemática de 

monitorização e gerenciamento de risco das 

tecnologias em saúde, visando a redução e 

minimização da ocorrência dos eventos ad-

versos”12.

A Portaria nº 529/2013, que institui o Pro-

grama Nacional de Segurança do Paciente, 

inclui entre os objetivos a necessidade de 

implementação de iniciativas voltadas para a 

segurança do paciente em âmbito nacional, 

por meio da implantação da gestão de risco e 

de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) 

nos estabelecimentos de saúde6.

A Figura 2 apresenta as etapas do pro-

cesso de gestão de riscos em saúde, 

em consonância com a ABNT NBR ISO 

31000:2009.

6
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Identificação do risco ou incidente

Classificação pelo tipo
(risco, incidente, evento adverso ou potencial evento adverso)

Análise do risco ou incidente

Impacto do risco ou incidente para o paciente
 (gravidade, frequência e probabilidade de ser detectado 

antes que atinja o paciente)

Comunicação e consulta 
às partes envolvidas sobre

 o risco ou incidente

Comunicação dos riscos e 
incidentes à alta direção 

do estabelecimento 
e ao público de interesse 

(publicação científica)

Monitorização e revisão 
das ações para tratamento

dos riscos e incidentes 
(aplicação do ciclo 

de Deming ou PDCA)
Avaliação do risco ou incidente

Definição dos riscos ou incidentes que deverão ser tratados
e priorização daqueles a serem tratados

Tratamento dos riscos e dos incidentes

Planejamento

Ação

Espera

Eliminar
Reduzir
Reter

Transferir

Monitorização do risco não eliminado
(risco residual ou remanescente)

Figura 2. Processo gestão de riscos em saúde8.

De acordo com a Resolução RDC nº 36/2013, 

o NSP é a instância central para promover e 

apoiar a implementação de ações voltadas 

para a segurança do paciente nos serviços 

de saúde, sendo de sua competência, entre 

outras atividades, a promoção de ações para 

a gestão de risco em saúde14. 

No escopo de atuação do NSP também es-

tão inseridos elaboração, desenvolvimento 

e atualização do Plano de Segurança do Pa-

ciente em Serviços de Saúde (PSP)14.

Para o aprimoramento da assistência ao pa-

ciente, visando obter os resultados esperados 

(positivos) e evitar os resultados indesejados, 

bem como a melhoria contínua dos proces-

sos de cuidado e do uso de tecnologias da 

saúde, é de suma importância a implantação 

de práticas voltadas para a segurança do pa-

ciente9, expressas no PSP.

O PSP é o documento que contempla a indi-

cação das situações de risco e a descrição de 

estratégias e ações para a gestão de risco no 

serviço de saúde, com foco no levantamento 

das causas, na prevenção e mitigação de in-

cidentes em todas as fases de assistência ao 

paciente14,15. Um exemplo de PSP para gestão 

de risco nas etapas do processo de uso de 

medicamentos é apresentado no Quadro 2. 

O PSP servirá como um roteiro para que os 

profissionais estabeleçam ações de seguran-

ça e a qualidade nos serviços de saúde pau-

tados na realidade do local (considerando o 

perfil, a demanda e a tecnologia utilizada). 

Desta forma, as estratégias a serem elabo-

radas pelo NSP devem ser objetivas e asser-

tivas, desdobradas até o nível operacional 

para que sejam factíveis de serem implemen-

tadas10.

O PSP deve ser revisto e atualizado periodi-

camente ou sempre que houver mudanças 

significativas nos processos executados, es-

truturais e no surgimento de evidências clíni-

cas. Todas as modificações deverão ser devi-

damente documentadas10

7
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Quadro 02. Exemplo de plano de segurança do paciente para gestão de risco nas etapas 
do processo de uso de medicamentos

ETAPAS RISCOS CAUSAS
AÇÕES

PLANO DE AÇÃO
PREVENTIVAS MITIGATÓRIAS

P
re

sc
riç

ão

•	 Prescrição do medicamento ilegível.

•	 Falta do nome do medicamento.

•	 Prescrição de medicamento com alergia referida.

•	 Falta ou erro de: concentração/dosagem; forma far-
macêutica/apresentação; dose; via de administração; 
posologia; tipo de diluente; volume de diluente; tempo 
de infusão.

•	 Uso isolado de unidade de medida não métrica (colher, 
ampola, frasco, outros) para expressão de doses.

•	 Uso de abreviaturas contraindicadas: U – Unidade; UI – 
Unidade Internacional; mcg, µg – Micrograma; fórmulas 
químicas; nomes abreviados de medicamentos; e ou-
tras abreviaturas não padronizadas na instituição.

•	 Processo manual.

•	 Grande quantidade de documentos a serem 
preenchidos.

•	 Desconhecimento dos medicamentos e dosa-
gens padronizados.

•	 Não preenchimento dos campos obrigatórios 
da prescrição.

•	 Ausência de barreiras de segurança na para-
metrização dos sistemas informatizados.

•	 Falta de informação sobre o paciente.

•	 Lapso de memória dos profissionais.

•	 Divulgação do elenco de medica-
mentos padronizados.

•	 Capacitação sobre boas práticas de 
prescrição de medicamentos.

•	 Conciliação medicamentosa.

•	 Parametrização dos sistemas informa-
tizados com barreiras de segurança.

•	 Padronização de campo na prescrição de 
medicamentos para registro de alergia.

•	 Racionalização de documentos.

•	 Avaliação farmacêutica da prescrição. •	 Implantação da prescrição ele-
trônica.

•	 Elaboração de Guia Farmacotera-
pêutico.

D
is

p
en

sa
çã

o

•	 Medicamento errado: medicamento separado é diferente 
do prescrito; medicamento não prescrito e dispensado.

•	 Concentração/ dosagem errada: concentração/ dosagem 
dispensada é diferente (maior ou menor) da prescrita.

•	 Forma farmacêutica/ apresentação errada: forma farma-
cêutica/ apresentação dispensada é diferente da prescrita.

•	 Omissão de medicamento ou dose: medicamento pres-
crito e nenhuma dose dispensada; nº de doses dispensa-
das é menor que a prescrita.

•	 Dose excessiva: nº de doses dispensadas é maior que a prescrita.

•	 Medicamento com desvio de qualidade: medicamento 
dispensado apresenta alterações em suas característi-
cas físicas e organolépticas; medicamento dispensado 
armazenado em temperatura inadequada; medicamen-
to dispensado com danos na embalagem; medicamen-
to dispensado sem identificação ou ilegível; medica-
mento dispensado com prazo de validade vencido.

•	 Processo manual.

•	 Falta de sistematização do processo.

•	 Não cumprimento dos “cinco certos na 
dispensação de medicamentos” - paciente, 
medicamento, via, hora e dose certa.

•	 Atividade repetitiva.

•	 Condições de armazenamento inadequadas.

•	 Nomes e embalagens parecidos de medica-
mentos.

•	 Condições de ambiente desfavoráveis.

•	 Desatenção do colaborador.

•	 Falta de capacitação do colaborador.

•	 Avaliação farmacêutica da prescrição.

•	 Armazenamento diferenciado de 
medicamentos com princípio ativo 
igual e dosagens diferentes.

•	 Parametrização manual ou dos sis-
temas informatizados com barreiras 
de segurança (alertas, destaque da 
escrita de parte do nome, cores).

•	 Conferência dos medicamentos 
separados antes da dispensação.

•	 Eliminação das fontes de interrup-
ção e distração no ambiente, tais 
como televisão, rádios e celulares.

•	 Restringir a dispensação verbal às 
situações de urgência e emergência.

•	 Racionalização do processo.

•	 Adequação do quadro funcional.

•	 Educação permanente dos colaboradores.

•	 Divulgação de lista de medicamentos 
com nomes semelhantes e embala-
gens parecidas à equipe da saúde.

•	 Conferência do medicamento, pela 
enfermagem, antes da administração 
dos medicamentos.

•	 Divulgar lista de medicamentos po-
tencialmente perigosos ou de alta vi-
gilância, indicando as doses máximas, 
forma de administração, indicação e 
dose usual.

•	 Implantação de prescrição ele-
trônica com rastreabilidade da 
dispensação por paciente, lote e 
validade. 

•	 Identificação diferenciada de 
medicamentos com nomes seme-
lhantes e embalagens parecidas. 

•	 Investimento em infraestrutura.

•	 Implantação de Procedimentos 
Operacionais-Padrão em conso-
nância com as Boas Práticas do 
Serviço Farmacêutico.

A
d

m
in

is
tr

aç
ão

•	 Administração de medicamento errado.

•	 Erro de omissão: omissão do medicamento; omissão 
de dose.

•	 Administração de dose errada: dose maior que a pres-
crita; dose menor que a prescrita; doses duplicadas.

•	 Via de administração errada.

•	 Erro de preparo: diluição diferente da prescrita ou do 
estabelecido em protocolos institucionais; administra-
ção simultânea de medicamentos incompatíveis.

•	 Administração de medicamento com alergia referida.

•	 Falta de sistematização do processo.

•	 Não cumprimento dos “nove certos na admi-
nistração de medicamentos” - paciente, medi-
camento, via, hora, dose, registro, orientação, 
forma e resposta certa.

•	 Ausência de protocolos para preparo 
 de medicamentos.

•	 Falta de registro de alergia a medicamentos 
no prontuário ou registro em local não padro-
nizado.

•	 Equipos com conexões semelhantes.

•	 Desatenção do colaborador.

•	 Falta de capacitação do colaborador.

•	 Elaboração e divulgação de protocolo 
para preparo de medicamentos.

•	 Dupla checagem de cálculos para 
preparo de medicamentos.

•	 Certificar se o paciente possui alergia ao 
medicamento, antes da administração.

•	 Identificação diferenciada de pacientes 
alérgicos (pulseira e registro em prontuário).

•	 Reduzir a quantidade e variedade de me-
dicamentos nas unidades de internação.

•	 Adequação do quadro funcional.

•	 Educação permanente dos colaboradores.

•	 Definição de protocolos de contin-
gência para erro de administração de 
medicamentos.

•	 Implantação da prática de verifica-
ção dos “nove certos na adminis-
tração de medicamentos”.
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Quadro 02. Exemplo de plano de segurança do paciente para gestão de risco nas etapas 
do processo de uso de medicamentos

ETAPAS RISCOS CAUSAS
AÇÕES

PLANO DE AÇÃO
PREVENTIVAS MITIGATÓRIAS

P
re

sc
riç

ão

•	 Prescrição do medicamento ilegível.

•	 Falta do nome do medicamento.

•	 Prescrição de medicamento com alergia referida.

•	 Falta ou erro de: concentração/dosagem; forma far-
macêutica/apresentação; dose; via de administração; 
posologia; tipo de diluente; volume de diluente; tempo 
de infusão.

•	 Uso isolado de unidade de medida não métrica (colher, 
ampola, frasco, outros) para expressão de doses.

•	 Uso de abreviaturas contraindicadas: U – Unidade; UI – 
Unidade Internacional; mcg, µg – Micrograma; fórmulas 
químicas; nomes abreviados de medicamentos; e ou-
tras abreviaturas não padronizadas na instituição.

•	 Processo manual.

•	 Grande quantidade de documentos a serem 
preenchidos.

•	 Desconhecimento dos medicamentos e dosa-
gens padronizados.

•	 Não preenchimento dos campos obrigatórios 
da prescrição.

•	 Ausência de barreiras de segurança na para-
metrização dos sistemas informatizados.

•	 Falta de informação sobre o paciente.

•	 Lapso de memória dos profissionais.

•	 Divulgação do elenco de medica-
mentos padronizados.

•	 Capacitação sobre boas práticas de 
prescrição de medicamentos.

•	 Conciliação medicamentosa.

•	 Parametrização dos sistemas informa-
tizados com barreiras de segurança.

•	 Padronização de campo na prescrição de 
medicamentos para registro de alergia.

•	 Racionalização de documentos.

•	 Avaliação farmacêutica da prescrição. •	 Implantação da prescrição ele-
trônica.

•	 Elaboração de Guia Farmacotera-
pêutico.

D
is

p
en

sa
çã

o

•	 Medicamento errado: medicamento separado é diferente 
do prescrito; medicamento não prescrito e dispensado.

•	 Concentração/ dosagem errada: concentração/ dosagem 
dispensada é diferente (maior ou menor) da prescrita.

•	 Forma farmacêutica/ apresentação errada: forma farma-
cêutica/ apresentação dispensada é diferente da prescrita.

•	 Omissão de medicamento ou dose: medicamento pres-
crito e nenhuma dose dispensada; nº de doses dispensa-
das é menor que a prescrita.

•	 Dose excessiva: nº de doses dispensadas é maior que a prescrita.

•	 Medicamento com desvio de qualidade: medicamento 
dispensado apresenta alterações em suas característi-
cas físicas e organolépticas; medicamento dispensado 
armazenado em temperatura inadequada; medicamen-
to dispensado com danos na embalagem; medicamen-
to dispensado sem identificação ou ilegível; medica-
mento dispensado com prazo de validade vencido.

•	 Processo manual.

•	 Falta de sistematização do processo.

•	 Não cumprimento dos “cinco certos na 
dispensação de medicamentos” - paciente, 
medicamento, via, hora e dose certa.

•	 Atividade repetitiva.

•	 Condições de armazenamento inadequadas.

•	 Nomes e embalagens parecidos de medica-
mentos.

•	 Condições de ambiente desfavoráveis.

•	 Desatenção do colaborador.

•	 Falta de capacitação do colaborador.

•	 Avaliação farmacêutica da prescrição.

•	 Armazenamento diferenciado de 
medicamentos com princípio ativo 
igual e dosagens diferentes.

•	 Parametrização manual ou dos sis-
temas informatizados com barreiras 
de segurança (alertas, destaque da 
escrita de parte do nome, cores).

•	 Conferência dos medicamentos 
separados antes da dispensação.

•	 Eliminação das fontes de interrup-
ção e distração no ambiente, tais 
como televisão, rádios e celulares.

•	 Restringir a dispensação verbal às 
situações de urgência e emergência.

•	 Racionalização do processo.

•	 Adequação do quadro funcional.

•	 Educação permanente dos colaboradores.

•	 Divulgação de lista de medicamentos 
com nomes semelhantes e embala-
gens parecidas à equipe da saúde.

•	 Conferência do medicamento, pela 
enfermagem, antes da administração 
dos medicamentos.

•	 Divulgar lista de medicamentos po-
tencialmente perigosos ou de alta vi-
gilância, indicando as doses máximas, 
forma de administração, indicação e 
dose usual.

•	 Implantação de prescrição ele-
trônica com rastreabilidade da 
dispensação por paciente, lote e 
validade. 

•	 Identificação diferenciada de 
medicamentos com nomes seme-
lhantes e embalagens parecidas. 

•	 Investimento em infraestrutura.

•	 Implantação de Procedimentos 
Operacionais-Padrão em conso-
nância com as Boas Práticas do 
Serviço Farmacêutico.

A
d

m
in

is
tr

aç
ão

•	 Administração de medicamento errado.

•	 Erro de omissão: omissão do medicamento; omissão 
de dose.

•	 Administração de dose errada: dose maior que a pres-
crita; dose menor que a prescrita; doses duplicadas.

•	 Via de administração errada.

•	 Erro de preparo: diluição diferente da prescrita ou do 
estabelecido em protocolos institucionais; administra-
ção simultânea de medicamentos incompatíveis.

•	 Administração de medicamento com alergia referida.

•	 Falta de sistematização do processo.

•	 Não cumprimento dos “nove certos na admi-
nistração de medicamentos” - paciente, medi-
camento, via, hora, dose, registro, orientação, 
forma e resposta certa.

•	 Ausência de protocolos para preparo 
 de medicamentos.

•	 Falta de registro de alergia a medicamentos 
no prontuário ou registro em local não padro-
nizado.

•	 Equipos com conexões semelhantes.

•	 Desatenção do colaborador.

•	 Falta de capacitação do colaborador.

•	 Elaboração e divulgação de protocolo 
para preparo de medicamentos.

•	 Dupla checagem de cálculos para 
preparo de medicamentos.

•	 Certificar se o paciente possui alergia ao 
medicamento, antes da administração.

•	 Identificação diferenciada de pacientes 
alérgicos (pulseira e registro em prontuário).

•	 Reduzir a quantidade e variedade de me-
dicamentos nas unidades de internação.

•	 Adequação do quadro funcional.

•	 Educação permanente dos colaboradores.

•	 Definição de protocolos de contin-
gência para erro de administração de 
medicamentos.

•	 Implantação da prática de verifica-
ção dos “nove certos na adminis-
tração de medicamentos”.
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A dinâmica nos processos de trabalho para 

obtenção de melhores resultados exige a in-

corporação do uso de ferramentas de gestão 

da qualidade, que se tornaram estratégicas 

para melhoria do desempenho e segurança 

dos processos.

As ferramentas da qualidade são métodos 

analíticos largamente utilizados para melho-

ria de processos e solução de problemas.

O uso dessas ferramentas possibilita objeti-

vidade e clareza no trabalho e, fundamental-

mente, a gestão baseada em fatos / evidên-

cias, em vez de “achismo”.

As ferramentas utilizadas como instrumento 

para a gestão da qualidade permitem visua-

lizar e entender os problemas, propor solu-

ções e monitorar os processos.

Várias ferramentas foram desenvolvidas, 

porém, para este fascículo, foi selecionada 

a ferramenta Método de Análise e Solução 

de Problema (MASP), que incorpora no seu 

desdobramento outras ferramentas da qua-

lidade, a saber: brainstorming, fluxograma, 

5W2H, diagrama de causa e efeito (Ishi-

kawa), Procedimento Operacional Padrão 

(POP), matriz GUT, diagrama de Pareto, indi-

cadores de desempenho, meta SMART, ben-

chmarking.

4.1 Ferramenta Método de Análise e Solução 
de Problema (MASP)

A ferramenta de gestão da qualidade MASP 

(Figura 3) é utilizada para a análise e solução 

de problemas, obedecendo a uma sequência 

lógica e racional de análise do processo. 

Determina as causas que levam o processo 

a apresentar resultados indesejáveis, a fim 

de bloqueá-las. Baseia-se em evidências por 

meio de dados e fatos, o que dá suporte à 

tomada de decisões gerenciais.

PARTE 4: FERRAMENTAS PARA MELHORIA DOS PROCESSOS 
E GESTÃO DE RESULTADOS

 

 

PA

8

9

DC

Educar e treinar

Executar

Verificar

1
2

3

4

5

6

10

11

Identificar

Observar

Analisar

Avaliar

Escolher

Elaborar

Atuar

Padronizar

C (CHECK)

7

D (DO)

P (PLAN)A (ACTION)

Figura 3. Representação gráfica da ferramenta MASP, adaptado do ciclo PDCA1.
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Destacam-se os aspectos mais relevantes do desdobramento da ferramenta MASP, para sua 

aplicação na análise e solução de problema (Quadro 3)1.

Quadro 3. Aspectos mais relevantes da ferramenta MASP

P (PLAN) PLANEJAR DESCRIÇÃO FERRAMENTAS

1 identificar o problema
brainstorming

fluxograma 

5w2h

diagrama de 
causa e efeito 
(ishikawa)

pop

gut

diagrama de 
pareto

indicadores de 
desempenho

meta smart

benchmarking

2 observar em grupo

3 analisar causa fundamental, uma ou mais

4 avaliar as alternativas para solução do problema

5 escolher a melhor alternativa

6 elaborar plano de ação

D (DO) FAZER

7 educar e treinar os membros da equipe

8 executar as tarefas planejadas

C (CHECK) VERIFICAR

9 verificar checar os itens de controle e comparar com a meta

A (ACTION) ATUAR

10 atuar de forma corretiva

11 padronizar os procedimentos

4.1.1 Benefícios da ferramenta MASP

• Permite que os problemas sejam resolvidos embasados em evidências, envolve todos os atores 

no processo a ser estudado e identifica as habilidades de liderança.

• Aumenta a comunicação intra e interáreas e sistematiza as equipes na padronização dos proces-

sos para melhoria das práticas de trabalho.

4.2 Ferramenta diagrama de causa e efeito (Ishikawa)

 
 

Erro 
de dispensação 

Pessoal

Outros fatores
técnicos

Medicamentos  

Ambiente  Processos  

Equipamentos 

Hardware
inadequado  

Lapso de
memória

Barulho,
ruído  

Prescrição
ilegível

 

Similaridade
de nomes

 

Similaridade de
embalagem

 

Falta de
funcionários

 
Transcrição
da prescrição

 

Leitor ótico
inadequado

 

Troca de forma
farmacêutica  

Falta de
capacitação

 
Armazenamento
inadequado  

Layout
inadequado

 

Iluminação
inadequada

 

Falta de
etiquetadora

 

Falta de
padronização

 

Figura 4. Exemplo da ferramenta 

diagrama de causa e efeito: erro 

de dispensação.
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4.3 Ferramenta meta SMART
Quadro 4. Exemplo da ferramenta meta SMART: taxa de erro na dispensação de medicamentos

SMART EXEMPLO

Ser específi ca (o que, onde)
Diminuir a taxa de erro na dispensação de medicamentos
na farmácia das unidades de internação

Mensurável (quanto) de 6,1% para 3%

Alcançável (como, com quem) Com a implantação de código de barras pela equipe de informática

Relevante (por que) Para minimizar o erro na administração de medicamentos

Temporal (quando) Até setembro de 2014

4.4 Ferramenta 5W2H
Quadro 5. Ferramenta 5W2H

5W2H ANÁLISE DE PROCESSO

What O que será feito Que ação será executada?

Who Quem vai fazer Quem irá executar/participar da ação?

Why Por que deverá ser feito Por que a ação será executada?

Where Onde deverá ser feito Onde será executada a ação?

When Quando fazer Quando a ação será executada?

How Como fazer Como será executada a ação?

How much Quanto vai custar Quanto custa para executar a ação?

4.5 Ferramenta diagrama de Pareto
Quadro 6. Exemplo da ferramenta diagrama de Pareto: tipos de erros de prescrição

� TIPOS DE ERRO DE PRESCRIÇÃO Nº % % ACUM.

1   Medicamento sem dose 66 33% 33%

2   Transcrição errada 45 23% 56%

3   Dose errada 33 17% 72%

4   Medicamento sem via de administração 26 13% 85%

5   Alergia não especifi cada 29 15% 100%

Total 199 � �

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

33%

23%

17%

13%
15%

%

% acum.

medicamento sem dose transcrição errada dose errada medicamentos sem via
de administração

alergia não 
especificada

Figura 5. Exemplo da ferramenta diagrama de Pareto: tipos de erros de prescrição.
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4.6 Ferramenta matriz GUT 
Quadro 7. Exemplo da ferramenta matriz GUT: erros de prescrição de medicamentos

-
DESCRIÇÃO  

DO PROBLEMA
GRAVIDADE 

G
URGÊNCIA 

U
TENDÊNCIA 

T
RESULTADO 

GXUXT
GRAU DE 

PRIORIDADE

1
Medicamento sem 

via de administração
4 2 2 16 10%

2 Abreviaturas 3 2 2 12 7%

3
Escolha incorreta 
do medicamento

5 5 5 125 76%

4
Medicamento com 
frequência errada

3 2 2 12 7%

Total 165 100%

PARTE 5: INDICADORES DE QUALIDADE E SEGURANÇA 
(DESEMPENHO DOS PROCESSOS)
5.1 Indicadores de desempenho

Entre os desafios do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente destacam-se a neces-

sidade da organização dos processos de tra-

balho e sua avaliação, monitoramento e análi-

se crítica como ferramentas de melhoria6.

Uma das definições para indicadores: “são 

dados ou informações numéricas que quan-

tificam as entradas (recursos ou insumos), 

saídas (produtos) e o desempenho de pro-

cessos, produtos e da organização como um 

todo”16.

O monitoramento do progresso de qualquer 

gestão deve ser baseado em instrumentos 

de aferição, denominados indicadores, que 

são utilizados para identificar, a qualquer mo-

mento, qual é a situação da organização em 

relação à meta planejada1,17. 

Os indicadores de desempenho fazem par-

te das ferramentas de gestão da qualidade 

e têm por finalidade o acompanhamento e 

avaliação dos fatores críticos dos processos 

e o desencadeamento de ações de melhoria.

Os indicadores auxiliam o monitoramento do 

Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso 

e Administração de medicamentos, visando 

à melhoria contínua dos processos e a segu-

rança do paciente18.

Os Indicadores do Protocolo de Segurança 

na Prescrição, Uso e Administração de medi-

camentos estão apresentados no Quadro 8.

Quadro 8. Indicadores do Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de medicamentos (adaptado de Brasil6)

Taxa de erros na prescrição 
de medicamentos 

Nº de medicamentos prescritos com erro  x 100
                 Nº total de medicamentos prescritos

Taxa de erros na dispensação 
de medicamentos 

Nº de medicamentos dispensados com erro  x 100
               Nº total de medicamentos dispensados

Taxa de erros na administração 
de medicamentos 

Nº de medicamentos administrados com erro de omissão  x 100
             Nº total de medicamentos administrados
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5.2 Por que medir?
Para monitorar, controlar e aperfeiçoar o de-
sempenho dos processos. Desta forma, os 
indicadores auxiliam a:

• Conhecer, com base em dados, a real situa-
ção do processo;

• Diagnosticar as deficiências, para que pos-
sam ser analisadas e eliminadas;

• Comunicar com exatidão aos subordinados 
as expectativas do desempenho;

• Fornecer feedback, comparando o desem-
penho com a meta;

• Recompensar o desempenho;
• Tomar e apoiar decisões 19.

5.3 Como calcular?
Os indicadores quantitativos são expressos 
numericamente, podendo ser um número 
absoluto ou um número relativo (razão ma-
temática)19. 

O indicador mais simples é o número abso-
luto, porém, considerando que em serviços 
de saúde há sempre uma relação intrínseca e 
complexa entre as atividades realizadas, tor-
na-se útil para avaliação o emprego de indi-
cadores que relacionem variáveis, permitindo 
comparação6, como é o caso dos apresenta-
dos no Protocolo. 

Tais indicadores relacionam variáveis (nume-
rador e denominador) e são calculados a par-
tir da seguinte fórmula19: 

Numerador / Denominador x 10*

Dependendo da diferenciação dos dados 
que constituem o numerador e o denomina-
dor, têm-se:

• Taxas ou proporções – razão entre duas 
grandezas iguais, em que se divide a con-
tagem do número de ocorrências de uma 
variável pelo número total da variável; rela-
ção percentual entre os dois valores;

• Índices – razão entre duas grandezas dife-
rentes19.

5.4 Ficha técnica do indicador
A “Ficha Técnica do Indicador” (Quadro 9) 
visa a coleta harmonizada dos indicadores 
do “Protocolo de Segurança na Prescrição, 
Administração e Uso de Medicamentos” em 
serviços de saúde e a obtenção de resultados 
confiáveis e comparáveis. É um instrumento 
fundamental para avaliação consistente dos 
indicadores ao longo do tempo, por diferen-
tes observadores, ou seja, de maneira repro-
dutível19,20.

Quadro 9. Especificação da Ficha Técnica do Indicador19

FICHA TÉCNICA DO INDICADOR 
Direciona como construir o indicador, de forma padronizada, para obtenção de resultados confiáveis 
a serem utilizados como medidas comparativas internas e externas.

Nome Apresenta o nome do indicador por extenso.

Objetivo Descreve a finalidade do uso do indicador, identificando a atividade a ser monitorada.

Fórmula

Apresenta a fração para cálculo do indicador, composta de numerador e denominador, e a 
potência de base 10 (10*) que, multiplicada ao resultado da fração, facilita a leitura do resultado.
   Numerador    x10*
 Denominador

Explicação 
da fórmula

Esclarece o numerador e denominador da fórmula.

Fonte de informação
Apresenta os documentos de onde as informações podem ser coletadas para a 
obtenção do indicador.

Coleta de dados Descreve como os dados devem ser coletados e tratados para obtenção do indicador.

Resultado Explica como ler o resultado obtido na fórmula.

Periodicidade 
mínima 
de verificação

Define com que frequência o indicador deve ser consolidado.

Responsável Define o responsável pela obtenção e monitoramento do indicador.
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5.5 Passos para implantação do indicador 
Visando contribuir para a implantação dos indicadores destinados ao acompanhamento das 
práticas profissionais relacionadas ao uso de medicamentos, destacam-se 14 passos para orien-
tar a equipe da saúde quanto à sua implantação (Quadro 10).

Quadro 10. Passos para implantação do indicador

1 Definir equipe de trabalho.

2
Verificar como estão sendo realizadas as etapas do processo de uso de medicamentos na 
instituição.

3
Verificar, na Ficha Técnica do Indicador, a abrangência dada para os indicadores quanto aos 
tipos de erro a serem considerados na coleta de dados.

4 Adequar  os processos para viabilizar a coleta de dados do indicador.

5
Elaborar instrumentos de coleta – como planilhas para preenchimento manual ou eletrônico 
e relatórios nos sistemas informatizados – ou adaptar os instrumentos existentes, adequando 
às novas necessidades de informação.

6
Conscientizar os profissionais da equipe da saúde quanto à importância da utilização do indi-
cador.

7 Capacitar equipe de trabalho quanto aos procedimentos de coleta de dados.

8 Implantar o indicador.

9
Analisar os resultados do indicador, obtidos em um período de 3 (três) meses, para definição 
de um primeiro  valor de referência interna.

10
Definir metas e prazos para atingi-las, baseando-se no referencial interno e em referenciais 
externos (outras instituições e literatura).

11 Comparar os resultados do indicador com a meta estabelecida.

12
Elaborar e implantar planos de ação para melhoria dos processos, com a participação dos 
principais envolvidos.

13
Elaborar relatórios para apresentação dos resultados, contemplando gráficos relativos às 
informações fornecidas pelo indicador versus as metas e planos de ação para melhoria dos 
processos.

14 Divulgar os resultados obtidos para a equipe da saúde e alta administração.

Fonte: adaptado de Cipriano (2009)19, Cipriano et al. (2009)21 e Lantelme et al. (2014)22.

15

5.6.1 Dificuldades

• Falta de sistema de informação;

• Procedimentos de trabalho não definidos;

• Conflito no relacionamento interáreas;

• Falta de capacitação ou insuficiência de re-

cursos humanos19.

5.6.2 Vantagens
• Permite o monitoramento dos processos;

• Promove o ambiente de melhoria contínua;

• Auxilia na tomada de decisões, baseada em 

evidências;

• Permite obter informações comparativas;

• Estimula o trabalho em equipe19.

5.6 Principais dificuldades e vantagens no uso de indicadores
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