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Resumo 
 
A administração correta de dietas por sondas em pediatria é parte importante da 
terapêutica do paciente crítico pediátrico. Minimizar os erros na administração de 
dietas é fundamental para o adequado sucesso na melhora do paciente, com 
segurança, contribuindo também para a redução de custos e morbidade.  
O objetivo principal foi analisar um procedimento operacional padrão de segurança 
na administração de dietas por sondas, na unidade de terapia intensiva de um 
hospital pediátrico. A metodologia do estudo foi observacional na avaliação de 
atividades práticas relacionadas à administração de dietas, executadas diariamente 
pela Enfermagem. Foram contemplados nas observações 06 grupos de elementos 
utilizados na administração de dietas e leites por sondas e realizado o levantamento 
de 12 conformidades, relacionadas a esses 06 elementos, possíveis de ser 
encontradas na execução do procedimento operacional padrão. O trabalho utilizou a 
tríade de redução de custo, aumento da segurança e da qualidade na assistência 
multiprofissional prestada aos pacientes pediátricos e neonatais da unidade de 
terapia intensiva, na análise de partes do processo de trabalho na administração de 
dietas por sondas. Foram analisados 16 pacientes, totalizando 102 observações, das 
quais 62% em lactentes. Do total de observações, 78 (73%), utilizaram volume de 
dieta menor que 60 ml e 29 (27%) volume maior que 60ml. Os dispositivos utilizados 
para administração de dietas foram gastrostomias (GTT), sondas nasoenterais 
(SNE), sonda oroenteral (SOE), sondas nasogástricas (SNG) e sonda orogástrica 
(SOG) em 40%, 38%, 16%, 4% e 3% das observações, respectivamente. Foram 
verificadas doze conformidades, dentre elas quatro obtiveram menor incidência, cujas 
não conformidade, destacou- se a utilização de seringas comuns para administração 
de dietas na gavagem simples (100% de 7 observações), preenchimento incompleto 
do rótulo da dieta (100% de 102), não descarte do frasco de água para lavagem das 
sondas com reutilização dos mesmos (74% de 69 observações) e utilização de 
tampas protetoras oclusivas como adaptação na vedação de sondas (57% de 7 
observações). Após as implantação do procedimento operacional padrão, foram 
sugeridas soluções, tais como a eliminação da utilização de seringas comuns 
compatíveis a cateteres venosos para administração de dietas em bomba e ou por 
gavagem simples, assim como a utilização de sondas gástricas com vedação de uso 
exclusivo, excluindo a adaptação de tampas protetoras compatíveis com cateteres 
venosos. A execução das correções geraram uma redução de custo direto de 39 a 
48% em relação ao procedimento anterior. Concluiu se nesta pesquisa que a 
avaliação do procedimento operacional padrão permitiu identificar falhas latentes de 
acordo com a análise das taxas de conformidades na rotina relacionadas ao 
procedimento, assim como falhas ativas relacionadas a violações de processos de 
trabalhos já definidos na unidade. Na implantação do Procedimento operacional 
padrão, foi possível reduzir custos, melhorar a qualidade e definir boas práticas na 
execução do procedimento de administração de dietas por sondas, contribuindo para 
a segurança do paciente. 
 
Palavras-chave: Nutrição enteral, Pediatria1, Segurança do Paciente, Custo. 
 
 
 

                                                 
1
 0 a 28 dias (neonatal), 29 meses a 2 anos (lactente), 2 a 4 anos (pré-escolar), 5 a 9 anos (escolar) e 10 a 18 

anos (adolescência 



 

Abstract: 
 

In pediatric, the proper use of tube feeding is an important part of the treatment of a 
critically ill patient. Minimizing errors on diet administration is essential for the 
appropriate success of the patient’s improvement, safely, also contributing to a 
reduction of costs and morbidity. The study’s main goal was to examine a standard 
safety operating procedure for diets administration by a gastric and enteral tube 
feeding in a pediatric hospital in the intensive care unit. The study’s methodology was 
observational during the evaluation of the practical activities related to diets 
administration, daily performed by the Nursing team. In the observations,06 groups of 
elements used in the diet administration and milk by feeding tube were contemplated, 
and conducted a survey of 12 non-compliances related to those 06 elements, likely to 
be found in the deployment of standard operating procedure. This study used the 
triad of cost reduction, increase of safety and quality of the multidisciplinary team’s 
assistance to the pediatric and neonatal patients in the intensive care unit. During the 
investigation of part of the working process in the administration of tube feeding, 
sixteen patients were analyzed on 102 occasions, in each 62% were infants. Out of 
the total observations, 78 (73%) used a reduced bulk in the diet of 60ml, and 29 
(27%) used a larger volume than 60ml. The devices used in diet administration were 
gastrostomy (G-tube), Nasojejunal (NJ-tube), nasogastric (NG-tube), nasoduodenal 
(ND-tube), gastrojejunal (GJ-tube), in 40, 38, 16 and 3% of the observations, 
respectively. Twelve possibilities of non-compliances were detected.  Four of which 
were less common the use of syringes in simple gavage in diet administration (100% 
out of 7 observations), incomplete filling of the diet label (100% of 102), no disposal 
of the water bottle used to rinse the tubes and its reuse (74% out of 69 observations), 
and the use of the occlusive protective caps to fit as tube sealing (57% of 7 
observations). Following the corrections of those proposed situations, it was 
suggested solutions such as the end of the use of common syringes compatible with 
venous catheters for diet administration by bombs and/or by simple gavage. It was 
also suggested the use of gastric tubes with exclusive gaskets, eliminating the 
adaptation of the protective caps compatible with venous catheters. Such corrections 
ended up in a reduction cost of 39 to 48% compared to the previous procedure. From 
this study we conclude that the evaluation of the standard operating position made 
possible to identify smoldering failures in the routines related to the work, such as 
active failures already defined in the unit. During the development of the standard 
operational procedure, it was possible to reduce costs, improve quality, as well as 
define good practices in tube feeding diets, contributing to the patient’s safety.  
Key-words: Enteral Nutrition, Pediatric2, Patient’s safety, Cost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 0 to 28 days (neonatal), 29 m to 2 years (infant), 2 to 4 years (pre-school), 5 to 9 years (school) and 10 to 18 

years (adolescence) 
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1. Fundamentação Teórica 

 
 

1.1  A relação do tema com a Investigação de eventos adversos no 

serviço de saúde e os respectivos respaldos legais: 

 

A pesquisa permeia alguns referenciais legais obrigatórios a serem 

seguidos nas unidades hospitalares brasileiras. Segundo o Art. 3º Portaria nº 

529, de 1º de abril de 2013 1, constituem-se objetivos específicos do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP): 

I - Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão 

de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos 

de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde. 

VI - Gestão de risco: aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, 

procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e 

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

profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.  

Desta forma esta pesquisa configura uma iniciativa voltada para a 

segurança do paciente no que cabe à avaliação de um procedimento-padrão 

pré-definido, ajustado após um evento adverso, com um potencial de risco 

imbuído de recorrência, caso os ajustes no procedimento operacional padrão 

de segurança não fossem satisfatórias. Assim, será possível reconhecer riscos 

e não conformidades atuais para posteriormente propiciar ajustes com 

embasamento, visando controle dos eventos adversos. 

No Art. 6º da resolução citada anteriormente, fica instituído, no âmbito do 

Ministério da Saúde, o Comitê de Implementação do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (CIPNSP), instância colegiada, de caráter consultivo, 

com a finalidade de promover ações que visem à melhoria da segurança do 

cuidado em saúde através de processo de construção consensual entre os 

diversos atores que dele participam. No Art. 7º, compete ao CIPNSP dentre 

outras coisas, cinco pontos adicionais pertinentes ao tema da pesquisa: 
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I - Propor e validar protocolos, procedimento operacional padrão, guias e 

manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas, tais como nos 

processos de identificação de pacientes; na comunicação no ambiente dos 

serviços de saúde e no uso seguro de equipamentos e materiais. 

III - Incentivar e difundir inovações técnicas e operacionais que visem à 

segurança do paciente; 

IV - Propor e validar projetos de capacitação em Segurança do Paciente; 

V - Analisar quadrimestralmente os dados do Sistema de Monitoramento 

incidentes no cuidado de saúde e propor ações de melhoria; 

VI - Recomendar estudos e pesquisas relacionados à segurança do 

paciente. 

A RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) n° 36 de 25 de julho de 

20132, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e 

dá outras providências, relata em dois artigos, os princípios e diretrizes do NSP 

(Núcleo de Segurança do Paciente) e suas estratégias e ações de gestão de 

risco: 

- Art. 6º O NSP adota quatro princípios e diretrizes, que consiste em: 

melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; 

disseminação sistemática da cultura de segurança; articulação e a integração 

dos processos de gestão de risco e a garantia das boas práticas de 

funcionamento do serviço de saúde. 

- Art. 8º O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 

(PSP), elaborado pelo NSP, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de 

risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para 17 

objetivos pré-definidos, oito dos quais estão contidos na abordagem dos 

resultados dessa pesquisa:  

I - identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos 

riscos no serviço de saúde, de forma sistemática; 

II - Integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos 

nos serviços de saúde; 

III - implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde; 
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IV - identificação do paciente; 

IX - segurança no uso de equipamentos e materiais; 

XIII - prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, 

incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde; 

XIV- segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral; 

XVII - promoção do ambiente seguro. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu a Classificação 

Internacional de Segurança do Paciente utilizada como referência pelo 

Programa Nacional de Segurança do Paciente³. O objetivo dessa classificação 

consiste em estabelecer um ciclo de aprendizagem mediante a análise de um 

evento ocorrido, diferenciando as ações tomadas, classificando as mesmas da 

seguinte forma: 

 

“- Ações definidas a partir da detecção de um incidente. 

- Ações (Fatores de Mitigação) que previnem ou moderam a 

progressão de um incidente, tomadas depois da ocorrência de 

um erro que tenha colocado em cheque os mecanismos de 

prevenção de incidentes existentes. 

- Ações de melhoria para aprimorar ou compensar qualquer 

dano ao paciente depois de um incidente. 

- Ações de redução de risco – para prevenir a ocorrência de um 

mesmo incidente ou de incidente similar e para melhorar a 

resiliência do sistema**. 

- Ações que busquem compreender a realidade e o perfil 

assistenciais do ponto de atenção, possibilitando observar os 

maiores riscos envolvidos no cuidado.”. 

(Programa Nacional de Segurança)
3
 

 

Esta pesquisa contempla as cinco ações propostas pelo Programa 

Nacional de Segurança, descritas anteriormente, na análise de um evento 

ocorrido e suas classificações. 

Em julho de 2013 foram definidas pela RDC n° 362, ações de notificação 

e monitoramento de eventos adversos relacionados tanto aos produtos quanto 

às falhas nos processos de cuidado, permitindo a ampliação e a articulação do 

escopo de notificações de eventos adversos no país. A partir dessa RDC 

considerou-se a necessidade legal de organização desse importante processo 
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de trabalho no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS) e 

das unidades assistenciais que compõem as Redes de Atenção à Saúde. 

(ANVISA 2013)4. 

As ações de monitoramento citadas são de cunho epidemiológico, sem 

que haja qualquer vínculo entre a detecção de erros e realização das 

notificações com punições individuais e busca ativa de culpa. Os formulários 

disponibilizados para notificação de eventos adversos relacionados à 

assistência em saúde não necessitam da identificação do paciente que sofreu o 

envolvido, tampouco do profissional ao qual se relacionou o evento, detecção e 

ou notificação. 

Eventos adversos que resultaram em óbito, relacionados à saúde devem 

ser investigados pela instituição e monitorados conjuntamente pelo SNVS 

segundo esta RDC.  

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), através da resolução 

453/20145, aprova a Norma Técnica Para Atuação da Equipe de Enfermagem 

em Terapia Nutricional que dentre as competências, cabendo ao Enfermeiro 

cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões 

imediatas:  

a) desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de 

enfermagem ao paciente em TN (terapia nutricional), pautados nesta norma, 

adequadas às particularidades do serviço;  

b) desenvolver ações de treinamento operacional e de educação 

permanente, de modo a garantir a capacitação e atualização da equipe de 

enfermagem que atua em TN; 

 c) responsabilizar-se pelas boas práticas na administração da NP e da 

NE; 

d) responsabilizar-se pela prescrição, execução e avaliação da atenção 

de enfermagem ao paciente em TN, seja no âmbito hospitalar, ambulatorial ou 

domiciliar; 

e) participar, como membro efetivo, da Equipe Multidisciplinar de Terapia 

Nutricional (EMTN); 
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f) participar como membro da EMTN do processo de seleção, 

padronização, parecer técnico para licitação e aquisição de equipamentos e 

materiais utilizados na administração e controle da TN. 

Como as demais resoluções que abordam a terapia nutricional e os 

procedimentos de administração de dietas por sondas, não há uma abordagem 

específica para controle dos riscos inerentes à atividade na especialidade 

pediátrica e neonatal. 

Desta forma esta pesquisa se propõe a zelar pelas boas práticas de 

execução e segurança na administração de dietas e leites por sondas, podendo 

se dispor no futuro como referencial bibliográfico para alcançar melhorias em 

unidades hospitalares norteando a revisão e ajustes de procedimentos 

operacionais-padrão vigentes.  
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1.2 Análise e classificação de fatores organizacionais envolvidos em 

incidentes de falhas: 

 

Existem vários fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes que 

envolvem cateteres e sondas. Mesmo àqueles mais simples ou banais devem 

ser considerados e avaliados cuidadosamente para se compreender as causas 

desses eventos e para elaborar medidas de prevenção (INSP, 2013)6.  

A busca de erros como falhas individuais precisa ser alterada para uma 

compreensão de falhas sistemáticas, ou seja, como causadas por falhas do 

sistema, podendo ou não exercer influência sobre o comportamento humano, 

porém alterando as ações punitivas para ações justas educativas (Reason, 

2000)7. 

Um dos principais fatores descritos no boletim do INSP (2013)6, cujo tema 

teve como título: “Erros de Conexão: Práticas Seguras e Riscos na 

Administração de Soluções por Sondas Enterais e Cateteres Vasculares”, foi 

relacionado ao design dos produtos. Conectores dos cateteres e sondas, 

utilizados em diferentes vias, para diferentes funções, são muito semelhantes 

ou mesmo idênticos e padronizados. Esta semelhança torna seringas e equipos 

compatíveis entre si e com vários desses dispositivos, possibilitando e, assim, 

aumentando o risco de administrar soluções, medicamentos e alimentos/dieta 

por uma via indesejada. 

Originalmente as seringas, tubos extensores e conectores foram projetados 

para cateteres venosos. O uso desses dispositivos para administração de 

soluções orais e dietas por sondas gástricas e enterais constitui risco para a 

segurança do paciente (INSP 2013)6. A indústria de produtos médico-

hospitalares pode contribuir com o desenvolvimento de sondas e tubos 

extensores para administração de dieta com conectores específicos e não 

adaptáveis a dispositivos endovenosos, proporcionando maior segurança no 

processo, porém não basta que os equipamentos sejam seguros ao serem 

vistos de maneira isolada. 

Contudo, há a necessidade de revisão dos processos de trabalho e de 

adoção de condutas preventivas para tornar seguro o uso dos dispositivos e 
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evitar incidentes indesejáveis durante a assistência prestada. Para tal continua 

sendo necessária a adoção de processos de trabalho bem-estabelecidos e 

adaptados às características dos procedimentos, pacientes específicos e 

cenários econômicos.  

Existem algumas particularidades, no que cabe ao volume de 

administração, quando nos referimos ao paciente pediátrico e neonatal, 

favorecendo a utilização de seringas e adaptações. 

Os profissionais de enfermagem são os responsáveis pela execução da 

administração de dietas e medicamentos sendo peças integrantes 

fundamentais na prevenção de eventos adversos, contudo, influenciados por 

rotinas organizacionais e defeitos dos sistemas. 

Segundo Reason (2000)7, ao invés de serem causadores de um 

acidente, os profissionais tendem a ser os herdeiros dos defeitos dos sistemas; 

sua parte é comumente a de adicionar o toque final a uma mistura letal cujos 

ingredientes já estão cozinhando há muito tempo. Tal fundamento originou a 

teoria do queijo suíço que fundamenta a análise do sistema institucional, rotinas 

e processos de trabalhos como barreiras que possibilitam filtrar e impedir os 

erros.  

Os erros humanos podem ser estudados sob dois pontos de vista: 

aproximação pessoal e aproximação do sistema, cada qual possuindo um 

modelo próprio de causa dos erros, e, consequentemente, cada um apresenta 

uma filosofia diferente de gerenciamento (REASON, 2000)7. A aproximação 

pessoal foca os atos inseguros – erros e violações de procedimentos. Neste 

ponto de vista os atos inseguros surgem de processos mentais aberrantes, tais 

como esquecimentos, desatenção, baixa motivação, falta de cuidado, 

negligência e imprudência, e assim, as medidas preventivas estão dirigidas no 

sentido de se restringir a variabilidade indesejável do comportamento humano. 

Não se devem propor métodos como a inclusão de campanhas através de 

pôsteres que apelam para o sentimento de medo, escrever novos 

procedimentos ou alterar os existentes, medida disciplinar, ameaça de litígio, 

reciclagem de treinamento, nomeando e envergonhando os culpados. Os 
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seguidores desta teoria tratam o erro como um papel moral, assumindo que 

coisas ruins acontecem com pessoas ruins (REASON, 2000)7. 

O Modelo do queijo suíço de Jeames Reason, publicada em 2000 (figura 

01), está baseado na aproximação do sistema e considera que os humanos 

falham e os erros são esperados, mesmo nas melhores organizações. Os erros 

são considerados em maior proporção como consequências do que causas, 

originando-se além do âmbito da natureza perversa do ser humano, ou seja, 

em fatores sistêmicos acima destes. As medidas de segurança baseiam-se no 

fato de antes de mudar a natureza humana, devem-se considerar as condições 

sob as quais os seres humanos trabalham. A ideia central é a dos sistemas de 

defesa, ou seja, toda tecnologia perigosa possui barreiras e salvaguardas. 

Quando um evento adverso ocorre, o importante não é quem cometeu o 

erro, mas sim como e por quê as defesas falharam (Reason, 2000)7. 

 

 

Figura 01: Modelo do “Queijo Suíço”, mostrando como as defesas, 

barreiras e salvaguardas podem ser penetradas por um perigo 

ocasionando danos. 

 

 

Fonte: Reason BMJ, 2000
7
. 

 

 Baseado nessa teoria as barreiras, defesas e salvaguardas ocupam uma 

posição-chave. Sistemas de alta tecnologia têm muitas camadas defensivas, 

sendo algumas de engenharia, tais como alarmes, barreiras físicas, 

desligamentos automáticos, e outras defesas, as quais se encontram nas 

pessoas (pilotos, operadores) e ainda algumas outras dependem de 
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procedimentos e controles administrativos. A função de todos estes é a de 

proteger vítimas potenciais e o patrimônio dos perigos do ambiente. A maioria 

das defesas, barreiras e salvaguardas funcionam bem, mas sempre existem 

fraquezas. Em um contexto hipotético, cada camada de defesa, barreira ou 

salvaguarda deveria estar íntegra, entretanto, via de regra, elas se assemelham 

mais a fatias de um queijo suíço, cheias de buracos. Porém, de forma diferente 

do queijo, esses buracos estão continuamente abrindo e fechando em 

diferentes momentos (Correa, 2007)8. Como estamos pensando em camadas, 

estes buracos em uma camada são inofensivos, mas quando ocorre um 

alinhamento destes buracos nas diferentes camadas do sistema de defesas, 

ocorre a possibilidade de ocorrência de um evento perigoso. 

Segundo Reason (2000)7, as lacunas nas defesas surgem por duas 

razões: falhas ativas e condições latentes. As falhas ativas são representadas 

por atos inseguros cometidos pelas pessoas que estão em contato direto com o 

sistema, podendo assumir diferentes formas: deslizes, lapsos, perdas, erros e 

violações de procedimentos. As falhas ativas geralmente exercem um impacto 

de curta duração sobre as defesas. 

Toda decisão estratégica pode potencialmente introduzir um patógeno 

no sistema. As condições latentes têm dois tipos de efeitos adversos: podem 

contribuir para o erro no local de trabalho (como, por exemplo, pressão de 

tempo, sobrecarga de trabalho, equipamentos inadequados, fadiga e 

inexperiência) e podem criar buracos ou fraquezas duradouras nas defesas 

(alarmes e indicadores não confiáveis, procedimentos não exequíveis, 

deficiências estruturais em projetos e construtivas, dentre outros). As condições 

latentes, como o nome sugere, podem permanecer dormentes no sistema por 

anos, antes que se combine com as falhas ativas provocando acidentes. As 

falhas ativas não podem ser previstas facilmente, mas as condições latentes 

podem ser identificadas e corrigidas antes de um evento adverso. A 

compreensão deste fato leva ao gerenciamento proativo ao invés do reativo 

(Reason, 2000)7. 

 Segundo Oliveira (2010)9, as ações e falhas humanas desempenham 

individualmente um papel central, mas seus pensamentos e comportamentos 
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são muito influenciados e restringidos pelo ambiente de trabalho que os cerca e 

pelas rotinas organizacionais. 

A atualidade vem trazendo uma abordagem holística do erro agregando 

à análise os processos envolvidos, e reduzindo gradativa e culturalmente o 

cenário ainda voltado ao modelo individual na abordagem das falhas, segundo 

Bueno (2012)10. 

A administração de dietas por sondas faz parte da terapêutica do 

paciente pediátrico e neonatal crítico sob cuidados hospitalares, depreendendo-

se que o erro na administração de dietas é compatível com a interpretação de 

um erro na administração de medicamentos.  

Ao categorizar o erro em simulações para erros de administração de 

dietas com troca de vias, encontrou-se resultados devastadores em pacientes 

adultos e pediátricos em um estudo realizado no Instituto Nacional de Câncer 

(INCA, 2010)9.   

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em virtude da 

gravidade e frequência de tais ocorrências publicou em 2012, o Alerta de 

Segurança n° 1195 (ANVISA, 2012)11 sobre conectores e conexões, 

enfatizando que a administração de soluções por vias erradas acarreta 

desfechos desfavoráveis com graves consequências para os pacientes. 

Existe uma variedade de fatores contribuintes para a ocorrência desses 

incidentes e um dos principais apontamentos em estudos é a relativa 

compatibilidade de encaixes de seringas, equipos e frascos utilizados na 

administração de dietas com a administração de infusões venosas. Os 

conectores dos cateteres e sondas, utilizados em diferentes vias, para 

diferentes funções, são muito semelhantes ou mesmo idênticos e ainda assim 

são padronizados pelas instituições de saúde nos dias atuais.  

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP, 

2010)12
, cita como um dos 10 passos para aumentar a segurança do paciente a 

utilização de tecnologias e dispositivos inovadores a serem agregados à 

assistência prestada ao paciente. 

O grande desafio é propiciar mecanismos para que sejam eliminadas as 

condições que potencializam os erros, aumentando as chances de detecção. 
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Quando um evento adverso ocorre, ao invés de identificar quem cometeu o 

erro, deve-se voltar a atenção para como e porque as defesas falharam, uma 

vez que a análise e classificação dos fatores humanos envolvidos nos 

acidentes e na recuperação das falhas humanas inevitavelmente ocorrerão 

(Reason, 2000)7. 
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1.3 Análise e classificação de fatores humanos envolvidos em incidentes: 

 

Gerenciar os fatores de risco humanos dificilmente poderá ser 

considerado 100% efetivo. As falhas humanas podem ser controladas, mas 

nunca eliminadas. O processo de gerenciamento do erro é tão importante 

quanto o próprio produto ou serviço considerado. Diferentes tipos de erros com 

variados mecanismos de sustentação ocorrem nas organizações e requerem 

métodos de gerenciamento específicos (Reason, 2002)13.
.   

Problemas relacionados aos fatores humanos são um produto derivado 

de uma cadeia de causas na qual os fatores psicológicos individuais, 

representam a última barreira no processo de gerenciamento, conforme pode-

se verificar na figura 2 do “queijo suíço” acerca das causas de erros humanos 

(Correa, 2007)8. 

Os atos inseguros podem ser classificados em duas categorias: erros e 

violações. De forma geral, os erros representam as atividades mentais ou 

físicas de indivíduos que falham em alcançar o objetivo pretendido. Esta 

categoria representa a causa da maior parte dos acidentes, uma vez que pela 

sua natureza os seres humanos cometem erros. As violações, por outro lado, 

referem-se à desobediência de regras, regulamentos, normas que existam na 

organização visando à segurança ou mesmo procedimento operacional padrão 

da atividade (Figura 03).  
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Figura 02: Modelo “Queijo Suíço” de Causas dos Erros Humanos 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado por Correa e Cardoso (2007) 
8
 

 

 

 

Figura 03: Categoria de atos inseguros 

 

 

 

Fonte: Adaptado por Correa e Cardoso (2007) 
8
. 
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A ocorrência de evento adverso (EA) ou “quase evento” está associada a 

diversos fatores contribuintes, que são as circunstâncias, ações ou influências, 

que desempenharam um papel importante no seu aparecimento, ampliando as 

chances de causar o dano (ANVISA, 2013)4 (Figura 04). 

 

 

Figura 04: Esquematização dos fatores contribuintes para a gestão da 

segurança do paciente. 

 

 

 
 
Fonte: ANVISA (2013).  

Em serviços de saúde, os fatores contribuintes para a ocorrência de 

eventos adversos, descritos na figura anterior, podem ser resumidos em três 

elementos, os quais consistem em fatores humanos, sendo refletidos pelo 

comportamento, desempenho e comunicação entre os profissionais de saúde e 

no relacionamento da equipe, além dos componentes individuais dos 

profissionais, dos pacientes e da doença.  Os fatores do sistema operativo, 

como o ambiente em torno do trabalho e o nível de preocupação com a 

segurança do paciente, e os fatores externos, que fogem ao controle da 
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organização, como o meio ambiente e as políticas legislativas (ANVISA 2013)4 

(Figura 05). 

      

 

  Figura 05: Tríade de fatores contribuintes aos eventos adversos em 

serviços de saúde. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Fonte: Investigação de Eventos Adversos nos serviços de Saúde (ANVISA 2013)
4
. 

 

 

Entendendo melhor a avaliação dos fatores organizacionais no modelo 

“Queijo Suíço” de causas dos erros humanos, Correa (2007)8 relata que: “essas 

falhas, denominadas latentes, podem ser divididas em gerenciamento de 

recursos, clima organizacional e processo organizacional”.  

O gerenciamento de recursos está na esfera de competência da alta 

administração, no que se refere à alocação e manutenção dos bens da 

organização, tais como recursos humanos, bens monetários, equipamentos e 

instrumentos (Figura 06).  
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Figura 06: Fatores organizacionais que influenciam os acidentes 

 

 

 

 

Fonte: Correa 2007 

 

 

Podemos citar como exemplos de problemas no diagrama de influência 

organizacionais: recursos humanos (seleção, recrutamento, treinamento e 

formas de apoio), recursos monetários e orçamentários (cortes excessivos nos 

custos, falta de verbas), equipamentos e instrumentos inadequados. As 

decisões corporativas, via de regra buscam dois objetivos distintos: segurança 

e operações efetivas em termos de custo. Em tempos de prosperidade, os dois 

objetivos estão balanceados, mas em ocasiões de dificuldades, a área de 

segurança é deixada em segundo plano. Treinamentos e investimentos em 

segurança são normalmente os primeiros a serem cortados (Correa, 2007)8.  

O clima organizacional refere-se a uma série de variáveis ambientais que 

influenciam o desempenho dos trabalhadores. O clima organizacional pode ser 

visto como a “atmosfera” do ambiente de trabalho. Um sinal dorsal do clima 

organizacional é a estrutura, refletida na cadeia de comando, delegação, 

autoridade e responsabilidade, canais de comunicação, responsabilidade 

formal pelas ações. Se não existir comunicação entre a administração e a 

equipe, ou se desconhecer quem está no comando, a segurança da 

organização estará em risco e os acidentes ocorrerão (Correa, 2007)8.  
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Neste mesmo estudo, foram citados dados disponíveis de acidentes 

aeronáuticos, em especial os acidentes nos quais as aeronaves estavam em 

perfeito estado, sendo concluído que a grande maioria das causas está 

relacionada aos atos inseguros e às pré-condições para atos inseguros, que 

representam as “defesas do sistema” mais próximas do dano. Detectou-se 

ainda, que 84% dos acidentes fatais estavam relacionados à violação de 

procedimentos. 
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1.4 Discussão teórica sobre segurança do paciente: teoria e abordagem 

metodológica: 

 

Reconhecer a importância da identificação das falhas de processo e 

erros que acometem a segurança do paciente dentro das unidades é um 

movimento que se solidifica a partir da última década, dentro da linha histórica 

de discussões acerca do tema segurança do paciente. Em contrapartida, desde 

a época de Hipócrates (460 a 370 a.C.), considerado pai da medicina, se 

considerou “Primum non nocere”, que significa – primeiro não cause o dano. 

Assim desde então já se considerava o cuidado como uma tarefa de “risco” a 

causar algum tipo de dano no exercício da profissão. 

O Institute of Medicine (IOM) nos EUA, “To Err is Human” divulgou um 

relatório com o tema segurança do paciente que ganhou relevância mundial. O 

relatório apontou que cerca de 100 mil pessoas haviam morrido em hospitais a 

cada ano, vítimas de eventos adversos (EAs) nos Estados Unidos da América. 

Tal taxa apresentou-se maior do que as atribuídas aos pacientes portadores do 

vírus HIV, câncer de mama ou atropelamentos. Dois anos depois, estudos em 

outros países divulgaram que em média, 10% dos pacientes internados 

sofreram algum tipo de evento adverso, sendo 50% evitáveis (ANVISA, 2014)3
. 

Após essas publicações o ambiente hospitalar ficou reconhecido pelo 

seu potencial de risco ao exercício de cuidar da saúde das pessoas, 

transformando a segurança do paciente em um tema ativamente difundido 

dentro das unidades de saúde, principalmente atrelado à necessidade de 

barreiras que evitem erros humanos frente ao aumento da complexidade das 

unidades. (ANVISA, 2014)3
. 

Desta maneira, torna-se importante reconhecer algumas definições e 

conceitos a respeito da segurança do paciente (definição da Organização 

Mundial da Saúde, adotada pela Portaria MS/GM nº 529/2013: reduzir a um 

mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde) (ANVISA, 2013)1. 
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 São elas: 

- Segurança: evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do 

cuidado, que tem como objetivo ajudá-los. 

- Efetividade: Cuidado baseado no conhecimento científico para todos 

que dele possam se beneficiar, evitando seu uso por aqueles que 

provavelmente não se beneficiarão. 

- Cuidado centrado no paciente: Cuidado respeitoso e responsivo às 

preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes, e que assegura 

que os valores do paciente orientem todas as decisões clínicas. Respeito às 

necessidades de informação de cada paciente. 

- Oportunidade: redução do tempo de espera e de atrasos 

potencialmente danosos tanto para quem recebe como para quem presta o 

cuidado. 

- Eficiência: cuidado sem desperdício, incluindo àquele associado ao uso 

de equipamentos, suprimentos, ideias e energia. 

- Equidade: qualidade do cuidado que não varia em decorrência de 

características pessoais, como gênero, etnia, localização geográfica e condição 

socioeconômica. 

Para a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente significa: 

reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde. Segundo a Portaria MS/GM nº 529/2013 (ANVISA, 2013)1, 

dano significa comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 

efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, 

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

Risco é a probabilidade de um incidente ocorrer. Incidente é representado por 

um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. Circunstância Notificável é todo incidente com 

potencial dano ou lesão. Near miss é a taxonomia utilizada para um incidente 

que não atingiu o paciente, comumente denominadas em algumas unidades 

“quase erro ou “quase falha”. Por fim, evento adverso (EAs) é um incidente que 

resulta em dano ao paciente. 
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A partir de 2011, as instituições hospitalares brasileiras reuniram-se para 

a formação da “Rede Sentinela”, um projeto integrante da área de Vigilância em 

Eventos Adversos e Queixas Técnicas da Anvisa. Este projeto tem como 

objetivo o aprimoramento das práticas seguras nos serviços de saúde, 

notificando eventos adversos e queixas técnicas, relacionados a produtos, 

insumos, materiais, medicamentos, saneantes, kits para provas laboratoriais e 

equipamentos médico-hospitalares em uso no Brasil.  

Para a implantação da Rede Sentinela, as instituições formaram 

gerências de riscos, com necessidade de elaboração e apresentação de uma 

“política de gestão de risco” que descrevesse as estratégias para a 

identificação, avaliação, monitoramento e a comunicação de riscos e, ainda, 

demonstrasse como ocorria a integração da sua gerência de risco com outras 

instâncias que lidavam com risco internamente nas instituições, tais como, 

comissões de controle de infecção, núcleos de epidemiologia, de qualidade, 

entre outras. O Gerenciamento de Riscos deve ser o setor envolvido com a 

vigilância de medicamentos (Farmacovigilância), materiais e equipamentos 

médico-hospitalares (Tecnovigilância), saneantes (Vigilância de Saneantes), 

sangue e seus componentes (Hemovigilância) (SILVA, 2004)14.  

Segundo a Anvisa, risco é a combinação da probabilidade de ocorrência 

de um dano e a gravidade de tal dano. E o Gerenciamento de Riscos, por sua 

vez, é a tomada de decisões relativas aos riscos ou a ação para a redução das 

consequências ou probabilidade de ocorrência. É no sentido de minimizar os 

riscos potenciais de eventos adversos que se faz necessário conhecer e 

controlar esses riscos, que são fontes de danos ao ambiente hospitalar 

(SILVA,2004)14.  

Seguindo os conceitos estabelecidos pela OMS, anteriormente citados, o 

objetivo geral da portaria consiste em contribuir para a qualificação do cuidado 

em saúde, em todos os estabelecimentos de Saúde território nacional, quer 

públicos, quer privados, de acordo com a prioridade dada à segurança do 

paciente em estabelecimentos de Saúde. O programa deve constituir a base 

para a criação de estratégias de reorientação nos serviços de saúde.  
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Segundo o Programa Nacional do Paciente, não se pode organizar os 

serviços de Saúde sem considerar que os profissionais vão errar. Errar é 

humano. Cabe ao sistema criar mecanismos para evitar que o erro atinja o 

paciente como descrito anteriormente na teoria de Reason (2000)7, na análise e 

classificação dos acidentes e eventos preveníveis. 

A teoria de James Reason explicada anteriormente é citada no Programa 

Nacional de Segurança do Paciente no que cabe à definição dos erros ativos e 

latentes. 

O entendimento desses conceitos é importante para identificar os tipos 

de falhas potencialmente encontradas a partir da observação do processo de 

trabalho em uma unidade de trabalho, durante a prática da administração de 

dietas e leites por sondas em pacientes pediátricos e neonatais.  

Um conjunto de protocolos básicos, definidos pela ANVISA na Portaria 

MS/GM nº 529/2013 (ANVISA, 2013)1 deve ser implantado, sendo constituído 

por: prática de higiene das mãos em estabelecimentos de Saúde; cirurgia 

segura; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; 

identificação de pacientes; comunicação no ambiente dos estabelecimentos de 

Saúde; prevenção de quedas; úlceras por pressão; transferência de pacientes 

entre pontos de cuidado; e uso seguro de equipamentos e materiais. Esses 

protocolos são os recomendados pela OMS, quer nos desafios globais – prática 

de higiene das mãos em estabelecimentos de Saúde - cirurgia segura, quer nas 

chamadas soluções de segurança para o paciente, medicamentos com nomes 

e embalagens semelhantes; controle de soluções eletrolíticas concentradas; 

garantia da medicação correta em transições dos cuidados (conciliação 

medicamentosa); identificação do paciente; comunicação correta durante a 

transmissão do caso. 

Duas questões motivaram a OMS a eleger esses protocolos: o pequeno 

investimento necessário para a sua implantação e a magnitude dos erros e 

eventos adversos decorrentes da falta deles (ANVISA, 2014)3. As pesquisas 

que apontaram esses temas como prioridades são oriundas de países 

desenvolvidos, o que reforça a necessidade do desenvolvimento de mais 

pesquisas no Brasil em segurança do paciente. 
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Esses protocolos constituem instrumentos para construir uma prática 

assistencial segura e são componentes obrigatórios dos planos (locais) de 

segurança do paciente dos estabelecimentos de Saúde, a que se refere a RDC 

nº 36 (ANVISA, 2013)2
. 

Na constituição do Plano Nacional de Segurança do Paciente existem 4 

grandes eixos: 1) O estímulo a uma prática segura, 2) O envolvimento do 

cidadão na sua segurança, 3) Inclusão do tema nas unidades de ensino 4) 

Incremento da pesquisa na segurança do paciente. 

No eixo 1 (estímulo a uma prática assistencial segura) estão contidos os 

protocolos obrigatórios, os planos de segurança do paciente, a criação dos 

núcleos de segurança do paciente, os sistemas de notificação de incidentes e o 

sistema de notificação de eventos adversos. 

Os planos de detecção, avaliação, classificação, informação e 

providências aos eventos, podem ser representados na figura 07. 
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Figura 07: Esquema Conceitual da Classificação Internacional de 

segurança do paciente da OMS 

 

 

 

A Classificação Internacional de Segurança do Paciente da OMS 

pretende fornecer uma compreensão global do domínio da segurança do 

paciente, com o objetivo de representar um ciclo de aprendizagem e de 

melhoria contínua, realçando a identificação, a prevenção, a detecção e a 

redução do risco, além da recuperação do incidente e a resiliência do sistema 

(ANVISA 2014)3. As ações foram diferenciadas da seguinte forma: 

• Ações definidas a partir da detecção de um incidente. 
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• Ações (Fatores de Mitigação) que previnem ou moderam a progressão 

de um incidente, tomadas depois da ocorrência de um erro que tenha colocado 

em cheque os mecanismos de prevenção de incidentes existentes. 

• Ações de melhoria para aprimorar ou compensar qualquer dano ao 

paciente depois de um incidente. 

• Ações de redução de risco – para prevenir a ocorrência de um mesmo 

incidente ou de incidente similar e para melhorar a resiliência. 

• Ações que busquem compreender a realidade e o perfil assistencial do 

ponto de atenção, possibilitando observar os maiores riscos envolvidos no 

cuidado. 

Para a organização do Plano Nacional de Segurança do Paciente 

(ANVISA 2014)3 é importante que se busque os fatores contribuintes, 

circunstâncias, ações ou influências que desempenharam algum papel na 

origem ou no desenvolvimento de um incidente, ou ainda no aumento do risco 

de incidente. Os fatores podem ser: 

I. Humanos – relacionados ao profissional. 

II. Sistêmico – relacionados ao ambiente de trabalho. 

III. Externos – relacionados a fatores fora da governabilidade do gestor. 

IV. Relacionados ao paciente. Exemplo: não adesão ao tratamento. 

Conhecer e modificar o fator contribuinte de um incidente é uma ação de 

prevenção primária. 

O ser humano não deve ser foco principal de correção na identificação 

de um evento adverso. O medo de ações disciplinares e punitivas compromete 

a decisão do funcionário ou da equipe quanto a documentar ou não um evento, 

portanto, os gerentes de serviços devem mudar sua cultura e promover 

mudanças no ambiente de trabalho, de modo que a punição não seja a prática 

em execução. O pensamento de que a não punição dos profissionais estimula 

ou facilita que os mesmos se tornem descuidados, levando a um consequente 

aumento dos eventos é equivocado (CASSIANI, 2005)15.  

Uma variedade de estudos no que cabe a prevenção de eventos 

adversos pode ser encontrada no âmbito da farmacovigilância, como por 

exemplo, no processo de preparo até o consumo final de medicamentos. Um 
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estudo realizado sobre a prática da não punição no Children’s Hospital of 

Philadelphia, relacionado a medicamentos identificou que os relatos de erros 

interceptados aumentaram enquanto os dos detectados diminuíram quando a 

cultura favoreceu a rpunição dos profissionais (WOMER, 2002)16.  

Em 1989, a Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations – JCAHO, entidade voltada para a acreditação de unidades 

hospitalares, em uma pesquisa envolvendo o levantamento de riscos nas 

etapas do processo de administração de medicamentos, Bates (1998)17 

identificou como contribuintes a ocorrência de não conformidades relacionadas, 

cinco componentes ou processos do sistema de medicação os quais foram: 

seleção e obtenção do medicamento; prescrição; preparo e dispensação; 

administração de medicamentos e acompanhamento do paciente em relação 

aos efeitos do medicamento. 

No sistema de medicação entendemos: por insumos, os pacientes e as 

informações a respeito da terapia medicamentosa; por processo, a realização 

de prescrição, dispensação e distribuição e administração de medicamentos; 

por resultado, os pacientes medicados com eficácia, o tratamento seguro, como 

feed-back, que realimenta o sistema, os relatórios e as informações geradas. 

Por último, temos como ambiente, o conjunto de fatores e de condições que 

influencia a dinâmica desta prática (tecnologia, infraestrutura, fornecedores, 

regras, regulamentos, dentre outros) fazendo com que o sistema se reajuste e 

se mantenha em contínua aprendizagem e auto-organização 

(NADZAN,1998)18. 

Segundo um artigo de revisão relacionado a medicamentos, torna-se 

necessário conhecer o sistema de medicação utilizado nas instituições 

hospitalares e verificar como seus profissionais estão desenvolvendo suas 

atividades, se estas são preestabelecidas ou não por protocolos e 

padronizações, a fim de permitir a identificação e análise das possíveis 

fragilidades e falhas ocorridas nos processos e intervir, minimizando riscos e 

aumentando a segurança do paciente (SILVA, 2004 )14.  

A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations  

(JCAHO) faz algumas recomendações gerais para a prevenção de erros como: 
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reduzir a confiança na memória; aperfeiçoar o acesso a informações seguras e 

confiáveis sobre medicamentos; introduzir sistemas que eliminem ou diminuam 

a possibilidade de erro, como equipo de nutrição enteral que não conecte em 

cateter intravenoso; buscar a padronização e promover treinamentos. 

O Instituto Nacional de Práticas Seguras publicou em 2014 (ANVISA, 

2014)3 o resultado de uma pesquisa (tabela 01), a respeito de erros envolvendo 

conexões e respectivas práticas seguras recomendadas pela literatura (Tabela 

01). Na pesquisa foram apresentados alguns exemplos de erros e sugestão 

para evitá-los e/ou minimizá-los. 

 

Tabela 01: Erros envolvendo conexões e as respectivas práticas seguras 

recomendadas (ANVISA, 2014). 

 

Fonte: ANVISA (2014) 
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Podemos verificar no referencial teórico que desde 2013 estão descritas 

recomendações mínimas de segurança na administração de dietas por sondas, 

de uma maneira geral, após ocorrência de eventos adversos, onde todas as 

análises evidenciaram a utilização de dispositivos compatíveis com a via 

venosa. Tal fato evidencia que o uso de dispositivos exclusivos para uso oral, 

enteral ou gástrico funciona como uma barreira mecânica de segurança em 

uma das etapas do procedimento de administração de dietas e leites por 

sondas. 

Para abordagem metodológica da segurança do paciente, foi utilizado 

como referência o caderno n° 5 da ANVISA (ANVISA 2013)19, o qual mostra 

três abordagens metodológicas utilizadas na análise de eventos adversos 

relacionados a segurança do paciente, diferenciando e complementando as três 

entre si, com objetivos distintos, porém com uma atuação integrada, como 

evidenciado na pesquisa em questão. São elas: 

A abordagem epidemiológica, cujo centro dos esforços é quantificar a 

frequência de aparecimento dos eventos adversos, explorando adicionalmente 

os fatores (demográficos, tipo de atenção, patologia, serviço, dentre outros) que 

podem estar associados e as diversas tentativas de classificação (tipo), 

gravidade e possibilidade de evitar os mesmos. Os estudos epidemiológicos 

têm sido muito importantes para conscientizar sobre a relevância da segurança 

clínica como problema de saúde pública. 

O gerenciamento de riscos (Risk Management) é a segunda abordagem 

com foco nos riscos associados para as organizações, dentre eles os 

financeiros para empresa e pessoal. 

Recentemente, o gerenciamento de riscos tem evoluído, deixando de 

estar centrado somente nos riscos para a instituição, e passando a focar os 

riscos que esses mesmos problemas representam para o paciente. Seu 

enfoque é predominantemente prospectivo e preventivo, embora geralmente 

seja baseado em problemas detectados anteriormente. A integração das 

atividades desenvolvidas pela gerência de riscos tem sido identificada como um 

dos sete passos essenciais para a segurança do paciente, segundo a Agência 
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Nacional de Segurança do Paciente (National Patient Safety Agency - NPSA), 

do Reino Unido. 

Na gestão da qualidade, terceira abordagem metodológica, o principal 

objetivo considera a dimensão de segurança segundo os mesmos princípios e 

atividades que regem a melhoria contínua da qualidade. Essas atividades 

podem ser resumidas em atividades de monitoramento (objetiva detectar 

problemas e controlar a manutenção das melhorias conseguidas através do 

planejamento ou ciclos de melhoria); ciclos de melhoria (objetiva solucionar os 

problemas de qualidade/segurança identificados); e planejamento ou desenho 

da qualidade (objetiva prevenir o aparecimento de problemas, durante a 

atenção decorrente dos processos implantados). 

Assim como ocorre com as três abordagens metodológicas da 

segurança, todos os três grupos de atividades de gestão da qualidade focadas 

nessa dimensão são complementares, devendo ser implantadas de forma 

integrada nos serviços de saúde. Podemos iniciar por qualquer grupo de 

atividade: planejamento, monitoramento ou ciclos de melhoria. Porém, 

assegurando-se de que os processos instaurados por meio do planejamento da 

segurança serão monitorados e uma vez identificados os problemas, serão 

tomadas medidas por meio de ciclos contínuos de avaliação e melhoria.  

A prevenção dos problemas de segurança do paciente ocorre com o 

desenho ou planejamento de estruturas e processos que impliquem 

diretamente essa dimensão da qualidade. O desenho e redesenho dos 

cuidados deve considerar a implantação de barreiras organizacionais efetivas 

para impedir a ocorrência de erros ou diminuir a sua probabilidade e impacto 

nos pacientes e na organização (ANVISA, 2013)19.  

Duas referências internacionais de práticas seguras amplamente 

reconhecidas são as Soluções em Segurança do Paciente da OMS e as 

Práticas Seguras para uma Melhor Assistência à Saúde, do Fórum Nacional de 

Qualidade (National Quality Forum – NQF) (ANVISA, 2013)19. 

É importante que o desenho dos processos seja regulamentado 

internamente mediante normas ou protocolos adaptados pelos atores 

envolvidos na assistência e aprovados pela alta gestão e chefias intermediárias 
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dos serviços de saúde. Outra atividade preventiva própria da área da 

segurança é o próprio gerenciamento de riscos, que coincide em objetivos com 

o desenho ou planejamento da qualidade. Uma de suas principais ferramentas 

é a Análise do Modo e Efeito de falha (Failure Mode and Effect Analysis – 

FMEA) aplicado aos serviços de saúde. Esta ferramenta realiza uma análise 

prospectiva dos perigos que possam ocorrer e estabelece formas de prevenção 

e controle da sua implantação efetiva (ANVISA, 2013)19
. 

Um dos enfoques atuais de gestão da segurança possivelmente mais 

destacados é o desenvolvimento de sistemas de indicadores de 

monitoramento, com o objetivo de comparar instituições, identificar problemas e 

situações susceptíveis de melhoria, e controlar o efeito das eventuais 

intervenções. O monitoramento de indicadores pode ser definido como uma 

atividade planificada e sistemática para identificar problemas ou situações que 

devam ser estudadas de forma profunda ou ser objeto de intervenção para 

melhoria. Os principais indicadores de segurança do paciente são: (ANVISA, 

2013)19.  

1. Indicadores ou eventos sentinela: aqueles em que apenas um caso é 

suficiente para indicar o problema e deve conduzir a uma análise de causas 

para redesenhar o processo afetado, de forma que o evento detectado não 

venha a ocorrer novamente. O procedimento operacional padrão foi 

desenvolvido, planejado e implementado com medidas de segurança a partir de 

um evento sentinela sem qualquer dano ao paciente, graças à identificação 

precoce da equipe de saúde. 

2. Triggers: representam sinais, sintomas ou situações que 

supostamente são indicativos da existência de um evento adverso. Quando são 

encontrados, deve-se realizar uma avaliação mais detalhada para ver se 

realmente o evento adverso ocorreu. 

3. Indicadores de resultado: referem-se à presença de complicações, 

inclusive óbitos, relacionados com incidentes de segurança nos serviços de 

saúde. Consequentemente, há uma necessidade de ajustes para serem 

interpretados corretamente e ainda, dificuldades de mensuração. 
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4. Indicadores de boas práticas (estrutura e processo): trata-se de um 

enfoque alternativo ou complementar baseado na medição da presença de 

aspectos estruturais e de processo cuja influência na segurança do paciente já 

tenha sido provada cientificamente de forma suficiente. 

Os indicadores de boas práticas (estrutura e processo) e os de resultado 

podem estar baseados em relatos do próprio paciente ou de familiares sobre 

aspectos relacionados à segurança, com o objetivo de detectar situações 

potencialmente perigosas ou arriscadas do surgimento de eventos adversos. 

Todos os indicadores são recomendados tanto para os sistemas de saúde 

como em nível institucional, mas alguns deles, como os de resultados, são mais 

aplicáveis de forma agregada. 

Outra estratégia de identificação de problemas utilizada na área da 

segurança do paciente implantada por muitos países é o sistema de notificação 

de incidentes. Segundo o protocolo de segurança (ANVISA, 2013)19 existe uma 

utilização deficiente do recurso de notificação, devido ao desconhecimento 

sobre significado de dano para o paciente e/ou uma subnotificação relacionada 

a uma cultura de culpabilização do profissional envolvido no evento, sendo 

contrária à cultura de segurança do paciente. 

 

1.5 Gerenciamentos de custos em unidades hospitalares: 

 

Segundo Camargos e Gonçalves (2004)20, custos diretos estão 

subdivididos em custos de recursos humanos, custo de materiais de consumo e 

custo de utilização de equipamentos. Em gestão de custos hospitalares, o custo 

com material de consumo pode ser dividido em: materiais médico-hospitalares 

(Mat/Med), medicamentos e outros materiais, que correspondem aos recursos 

diretamente utilizados. 

Os custos indiretos representam os custos com consumo de água, 

energia elétrica e custos referentes aos serviços de outros setores consumidos 

no processo, tais como: serviço de esterilização de materiais, serviço de 

lavanderia, serviço de fornecimento de refeições e serviços de apoio 
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diagnóstico terapêutico. Os custos indiretos são os de maior dificuldade de 

avaliação por necessitarem de informações mais específicas. 

Os três tipos de custo são: custo estimado – é o custo estabelecido com 

base em custos de períodos anteriores, ajustados em função de expectativas 

de ocorrências futuras, porém sem muito questionamento sobre as quantidades 

(materiais/mão de obra) aplicadas nos períodos anteriores e respectivos custos; 

custo real – é o custo obtido ou observado após a produção; custo-padrão é o 

custo cuidadosamente predeterminado e que deveria ser atingido em 

operações eficientes (vide tabela 02). Isto é, consiste em uma técnica de fixar 

previamente preços para cada produto que a empresa fabrica.  

O custo-padrão pode ser utilizado na aferição de desempenho, 

elaboração de orçamentos, orientação de preços e obtenção de custos dos 

produtos com razoável economia e simplicidade de escrituração contábil, 

possibilitando a análise da eficiência produtiva dos processos empresariais. 

(MS, 2013) 
21.  

Deve-se destacar que a utilização de custo-padrão, ao contrário de 

significar eliminação do custo real, só se torna eficaz na medida em que este 

existe para extrair da comparação de ambos, as divergências existentes. 

Tabela 02: Diferenças entre Custo-Padrão e Custo Estimado 

 

 

 

Fonte: Camargos e Gonçalves (2004)
20

. 
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Planejar é a função básica do processo administrativo e é baseada em 

dados passados, presentes e expectativas futuras e escolha de alternativas 

possíveis. No que diz respeito a materiais de consumo, os diversos setores do 

hospital devem planejar suas necessidades com antecedência, baseados na 

missão do hospital e na demanda prevista dos serviços, com o propósito de 

oferecer qualidade máxima ao menor custo (OPAS, 2013)21. 

O Controle é a função pela qual a administração verifica se o 

desempenho corresponde ao planejamento. Contempla atividades como 

monitoramento de estoque, uso racional e coerência da quantidade consumida 

com as atividades realizadas (DALLORA, 2013)22. Esta função de 

recomendação contínua e diária nas unidades hospitalares, uma vez que 

podem ser encontradas utilizações indevidas de materiais médico-hospitalares 

por adaptação de uso indevido pelos profissionais, colabora para um aumento 

de custo inversamente proporcional à qualidade e segurança do paciente. 

O melhor gestor de custos é àquele que conhece profundamente as 

atividades desenvolvidas na unidade, ao contrário do que reúne apenas os 

conceitos relacionados à contabilização dos custos. O conceito de custo deve 

ser compreendido como sendo além de uma questão econômica, uma questão 

também comportamental (DALLORA, 2013)22. 

Em uma pesquisa relacionada ao gerenciamento de custos, Dallora 

(2013)22 referiu com clareza que o gerenciamento dos custos de materiais de 

consumo depende do envolvimento dos profissionais diretamente ligados às 

áreas, onde ocorre o efetivo consumo, e particularmente, da atuação dos 

gerentes responsáveis pelos Centros de Custos, no que diz respeito ao 

planejamento, controle e utilização adequada do material, de forma a reduzir 

desperdícios e melhorar a eficiência. Seu trabalho teve como metodologia a 

resposta aos questionários, envolvendo o tema de gerenciamento de custos 

com materiais de consumo nas organizações hospitalares. Das 29 questões 

abordadas, 16 (55%), apresentaram em média, repostas coerentes com uma 

gestão adequada de custos com materiais de consumo.  

Obtiveram pelo resultado referido na conclusão, o requerimento de 

capacitação e conscientização dos gerentes dos centros de custos e também 
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aprimoramento do sistema de gestão institucional no que cabe ao 

gerenciamento de custos dos materiais médico-hospitalares, favorecendo o uso 

adequado e racional dos materiais de consumo, assim como o 

acompanhamento de rotina dos mesmos. 

Contudo, não se pode descartar a necessidade de conscientização da 

equipe de saúde acerca de seu papel na gestão dos custos, em especial de 

materiais de consumo. Dependendo assim, fundamentalmente das pessoas, o 

sucesso tanto para o fornecimento quanto para utilização das informações. 

 

2. Justificativa 

 

Em virtude da escassez de dados na literatura, principalmente na faixa 

etária pediátrica, assim como a ausência de uma abordagem específica para o 

tema nas políticas nacionais de segurança do paciente e nos protocolos de 

gerenciamento de risco, justifica-se o presente estudo em face da necessidade 

atual da implantação e melhorias de protocolos gerenciais, assim como 

procedimentos operacionais padrão que garantam a segurança do paciente em 

todas as unidades, sendo item fundamental neste processo, a correta 

administração de dietas por sondas.  

Esta pesquisa aborda a segurança do paciente nas três vertentes 

metodológicas do Programa Nacional de Segurança do Paciente, com foco na 

gestão de risco e gestão de qualidade, conforme o processo de assistência e 

os apontamentos obtidos através da observação de conformidades, com 

sugestão de melhorias, avaliação e consideração dos custos. 

Essa dissertação pode contribuir também para reduzir a morbidade de 

pacientes, visto que teve seu planejamento inicial a partir de um evento 

adverso, quase erro, na infusão de uma dieta enteral e posterior revisão do 

procedimento operacional padrão de administração de dietas por sondas. 

Comparando os custos de materiais utilizados no procedimento realizado 

anteriormente, pode contribuir para a redução dos custos hospitalares na 

administração de dietas e leites por sondas, com a adoção de práticas seguras 

e, ao mesmo tempo, de menor custo.  
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Estamos abordando a segurança com a quebra do paradigma de aumento 

de custo concomitante, mostrando que é possível e viável após a análise dos 

resultados, alcançar ajustes que aumentem a segurança, utilizando alguns 

materiais médico-hospitalares, gerando uma redução de custo e economia. 

 

3. Objetivos Gerais 

 

Analisar um procedimento operacional padrão (POP) de segurança na 

administração de dietas por cateteres enterais e gástricos em Pediatria e 

Neonatologia. 

 

4. Objetivos Específicos 

 

Descrever as etapas do processo de administração de dietas por sondas 

gástricas e enterais em população neonatal e pediátrica antes e após a 

implantação do procedimento operacional padrão de segurança. 

 

Comparar o custo dos dispositivos de segurança usados na execução do 

procedimento operacional padrão pré e pós-implantação. 

 

Identificar as conformidades ocorridas após a implementação do atual 

procedimento operacional padrão.  

 

.  
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5. Material e Métodos 
 
 
Tipo de estudo:  

 

Estudo de campo prospectivo com finalidade aplicada, de natureza 

observacional e de abordagem quantitativa. 

Utilizou-se uma amostra de conveniência para a análise dos dados, 

foram 16 pacientes incluídos em um total de 102 observações. 

Segundo Fontenelles e Simões (2009)23, uma pesquisa pode ser 

classificada conforme sua finalidade, natureza, forma de abordagem, objetivos, 

procedimentos técnicos e quanto ao seu desenvolvimento no tempo.  De 

acordo com a autora na pesquisa observacional, o investigador atua 

meramente como expectador de fenômenos ou fatos, sem, no entanto, realizar 

qualquer intervenção que possa interferir no curso natural e/ou desfecho dos 

mesmos, embora possa, neste meio tempo, realizar medições, análises e 

outros procedimentos para a coleta de dados. Quantitativa é aquela que 

trabalha com variáveis expressas sob a forma de dados numéricos, prospectiva 

na medida em que o estudo é conduzido a partir do momento presente e 

caminha em direção ao futuro. 

Pesquisa aplicada é aquela cujo objetivo é produzir conhecimentos 

científicos para a aplicação prática voltada para a solução de problemas 

concretos, específicos da vida moderna. É a pesquisa que, além de produzir 

conhecimento, gera novos processos tecnológicos e novos produtos, com 

resultados práticos imediatos em termos econômicos e na melhoria. Uma 

pesquisa de campo procura coletar dados que lhe permitam responder aos 

problemas relacionados a grupos, comunidades ou instituições. 

 

Local de estudo: 

 

Hospital pediátrico de médio porte da Zona Norte do Rio de Janeiro, com 

131 leitos de internação, sendo 39 de Terapia Intensiva Pediátrica e 10 de 

Terapia Intensiva Neonatal. 
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Setor de estudo: 

 

Unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica. 

 

Período de estudo:  

 

Início em fevereiro de 2016 a partir da apresentação do projeto à 

Comissão de Ensino e Pesquisa na Plataforma Brasil. Término em dezembro 

de 2016 com análise dos dados, discussão e conclusão. A coleta de dados se 

deu de setembro a outubro de 2016, após liberação do Comitê de Ensino e 

Pesquisa. De fevereiro a setembro de 2016 foi realizado levantamento de 

referencial bibliográfico.   

 

População do estudo: 

 

Pacientes internados nas unidades de terapia intensiva pediátrica e 

neonatal em utilização de sondas enterais ou gástricas. 

Os Critérios de inclusão foram pacientes internados, com faixa etária 

entre 0 a 28 dias (neonatal), 29 meses a 2 anos (lactente), 2 a 4 anos (pré-

escolar), 5 a 9 anos (escolar) e 10 a 18 anos (adolescência), cuja alimentação 

aconteceu por sondas enterais ou gástricas, por no mínimo 24h.  

Cada paciente foi observado quanto à conformidade do POP desde que 

permanecesse sob o uso de dietas por sondas. Durante o estudo, os pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva neonatal ultrapassaram a idade de 

28 dias e foram transferidos para a categoria de lactentes. 

Os Critérios de exclusão foram a interrupção da dieta por sonda, óbito, 

transferência para outros hospitais ou outros setores fora da Unidade de 

Terapia Intensiva. 
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Variáveis de análise:  

 

Idade, unidade de internação (UTI pediátrica e neonatal), utilização de 

dietas enterais e fórmulas lácteas, via de administração de dietas nesses 

pacientes (enterais, gástricas e GTT); número de pacientes em uso de 

formulações com volume menor a 60 ml, número de pacientes em uso de 

formulações com volume maior de 60 ml, custo dos dispositivos e mecanismos 

de segurança propostos no estudo, a fim de aumentar as barreiras para 

aumento de segurança e evitar a ocorrência de erros comparativamente com 

procedimentos utilizados na administração de dietas e leites por sondas 

anteriores ao ajuste do POP que continha falhas de barreiras. Vide tabelas 03, 

6, 7, 8 e 9 utilizadas na validação do POP de segurança (Anexo A). 

 

Descrições dos dispositivos que tiveram seus custos individuais 

analisados: 

 

SNG: A sonda nasogástrica longa é usada em adultos e crianças para 

administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato 

gastrintestinal. Em recém-nascidos também pode-se utilizar a sonda 

nasogástrica curta. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 

transparente, flexível, atóxico; sob a forma de cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de 

quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir 

todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o 

calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A 

extremidade distal apresenta dispositivo conector universal com tampa oclusora 

devidamente acabado e fixado. O produto encontra-se disponível com o 

comprimento aproximado de 110 cm nos calibres usuais de 04 a 24 Fr. No 

estudo foram observados pacientes apenas em uso das de calibre 6, 8 e 10. 
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SOG: Material igual ao descrito acima, porém com a técnica de inserção 

na cavidade oral. Da mesma maneira, no estudo foram observados pacientes 

apenas em uso das de calibre 6, 8 e 10. 

 

SNE: Tubo de silicone usado para alimentação quando o alimento não 

pode passar pelo trajeto normal. A sonda nasoenteral é uma sonda colocada 

pelo nariz que chega até o intestino, possui um fio guia radiopaco para verificar 

a localização do dispositivo no duodeno por radiografia. 

 

SOE: Material igual ao descrito acima para SNE, porém com a técnica de 

inserção na cavidade oral. Da mesma maneira, no estudo foram observados 

pacientes apenas em uso das de calibre 6, 8 e 10. 

 

GTT: Gastrostomia é um procedimento cirúrgico para a fixação de uma 

sonda alimentar. Um orifício artificial é criado na altura 

do estômago (gastrostomia). Este orifício cria uma ligação direta do meio 

externo com o meio interno do paciente. Pode ser utilizada uma sonda folley 

e/ou um botton, para alimentação e administração de medicamentos dentre 

outros. Ambos os dispositivos foram considerados na observação com critério 

de igualdade. 

 

Tampa Protetora Oclusora Luer Macho: É uma tampa de proteção luer 

lock adaptada aos conectores luer lock com finalidade de vedação, estéril, 

descartável de uso único, encontradas nas cores brancas, vermelhas, verdes 

ou azuis. 

 

Sonda traqueal: Dispositivo para introdução na árvore brônquica para 

drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou administração de oxigênio ou 

ar comprimido, estéril, descartável de uso único, compostas de tubo de PVC, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
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atóxico flexível com modelo de furação específica sem tampa de proteção 

oclusora. 

 

Equipo de bomba para nutrição enteral: Desenvolvido para entremear 

a ligação da sonda de alimentação enteral (ligada ao paciente) ao recipiente de 

soluções (frasco ou bolsa), que contém o alimento a ser administrado. Estéril, 

fabricado em PVC flexível, possui ponta perfurante com tampa protetora, 

câmara de gotejamento, viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, 

possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento, disponível 

em outras cores, o que evita a conexão acidental com o acesso venoso, 

conector tipo Luer Slip, descartável e de uso único. 

 

Equipo Perfusor 120 cm: Tubo extensor em PVC Cristal, conexão Luer 

para dispositivo de acesso venoso, descartável, de uso único, com 120 cm de 

cumprimento. 

As especificações técnicas dos produtos foram retiradas de fontes para 

compra desses itens (dezembro 2016).  

 

Tamanho da amostra:  

 

Utilizou-se uma amostra de conveniência para a análise dos dados, 

foram 16 pacientes incluídos em um total de 102 observações, sendo realizado 

um número máximo a partir de uma observação por dia por paciente durante o 

período de realização do estudo, em um total de 20 dias distintos e aleatórios. 

 

Coleta de dados: 

 

A coleta foi realizada em instrumento padronizado (vide apêndices), 

impressos por data de observação realizada, cujas informações alimentavam 

uma planilha em Excel R para a organização dos dados e posteriores cálculos.  

As observações foram realizadas em datas não sequenciais, após as 18h, à 



53 

 

beira do leito e por consultas na prescrição. O horário escolhido foi devido ao 

fato de o pesquisador permanecer até as 18:00 em expediente de trabalho na 

unidade. 

 

 

 

Análise dos dados:  

 

Os dados coletados pela pesquisadora foram inseridos em ficha e 

planilha própria de coleta, analisados de forma descritiva. Em virtude de tratar-

se de uma amostra de conveniência, optamos por não realizar a análise 

estatística de significância.  A taxa de não conformidade foi calculada por 

porcentagem simples (total de observações conformidades por item/ total de 

observações de cada item x 100). 

 

Análise de custos indiretos: 

 

 Não foram considerados custos indiretos nas etapas de avaliação de 

custos, estimado os custos de partes cabíveis observadas no processo de 

administração de dietas e leites por sondas e seus respectivos dispositivos 

utilizados, comparando respectivos custos-padrão. 

Custos com a utilização dos equipamentos e sua depreciação assim 

como custo com recursos humanos não foram abordados. 

 

Aspectos éticos:  

 

A inclusão e coleta de dados para a pesquisa foi realizada após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos 

responsáveis, concordando em participar, segundo a Resolução N° 466, de 12 

de dezembro de 2012, que aprova diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humano. A dissertação foi cadastrada na 
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Plataforma Brasil e aprovada sob o Parecer de número: 1.721.083 em 

12/09/2016. 

 

6. Resumo descritivo dos Itens de Mensuração: 

 

O monitoramento realizado foi após a revisão do procedimento operacional 

padrão em questão e os ciclos de melhorias foram sendo sugeridos a partir da 

observação das conformidades escolhidas na análise como base no número de 

observações. Os ciclos de melhorias só foram sugeridos após avaliação de 

custo dos materiais e avaliação estimado do percentual de redução de custo 

nas substituições de uso propostas. Vide fluxograma 01 abaixo: 
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Fluxograma 01: Descrição dos Itens de Mensuração da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Adverso com troca de conexão 
da dieta 

Revisão do procedimento operacional 
padrão 

Levantamento do custo de material para atender 
a primeira proposta de revisão 

Comparação dos itens envolvidos na 
administração de dietas e leites por 

sondas antes e depois da revisão do 
POP 

Levantamento e comparação do 
custo de alguns materiais envolvidos 
na administração de dietas e leites 

por sondas antes e depois da revisão 
do POP (seringas 60 ml, equipos 

perfusores de 120 cm, frascos de 100 
ml) 

Implantação e funcionamento do POP revisado 

Verificação de não conformidades (12) definidas 
na avaliação de 06 dispositivos 

Análise do volume e 
tipo de recipiente 

utilizado (01 
dispositivo e 02 
verificações de 
conformidade) 

Análise de dispositivos e 
conexões para infusão. 
Total de 03 dispositivos 

e 06 variáveis de 
conformidades 

analisadas 

Análise da identificação do 
paciente e do volume de 

infusão prescrita. Total de 02 
dispositivos de identificação e 
04 variáveis de conformidades 

Análise das variáveis de maior relevância devido 
percentual de não conformidade acima de 50% do total 

de observações 

Levantamento do custo dos 
materiais com sugestão de 

alteração na rotina para 
aumento da conformidade 

Identificação dos 
frascos de água e 

dieta 

Utilização de 
seringas comuns 

para gavagem 
simples 

Sugestão de revisão 
do item identificação 

no POP 

Fim 

Início 
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12. RESULTADOS 

 

7.1 Rotina de administração da dieta pré-implantação do procedimento 

operacional padrão:  

 

As dietas eram recebidas pela Enfermagem e administradas em bombas 

infusoras específicas, porém com equipos e extensores semelhantes aos 

utilizados na administração de soluções de infusão parenteral (endovenosa). 

Não havia sinalizações de cor, ou outros sinalizadores. Para as dietas com 

volume superior a 60 ml eram utilizados frascos de dietas de 300 ml e para os 

volumes inferiores a 60 ml eram utilizadas seringas de 60 ml, sem qualquer 

diferenciação de cor, apenas com rótulo. As seringas de 60 ml eram do mesmo 

modelo e marca das utilizadas para preparo e administração de infusões 

parenterais (endovenosas), algumas de uso contínuo pelo paciente, sendo 

compatíveis com as conexões dos cateteres venosos e seus respectivos 

extensores. 

A tabela 3 compara os materiais necessários para o procedimento de 

administração de dietas e leites por sondas, de ambos os procedimentos 

operacionais padrão de administração de dietas pré e pós-implantação do 

procedimento operacional padrão. 
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Tabela 03 - Comparação dos materiais necessários para uso 

rotineiro pré e pós-revisão do procedimento operacional padrão de 

administração de dietas por sondas em crianças e recém-nascidos. 

 

Materiais necessários 

Antes do POP Após o POP 

Bombas infusoras peristáltica enteral Sim Sim 

Bombas infusoras de seringa Sim Não 

Equipos exclusivos para bombas 

infusoras enteral 

Sim Sim 

Equipos perfusores de 120 cm comum a 

utilização de infusão de medicamentos  

Sim Não 

Seringas de 60 ml de conexão comum a 

cateteres venosos 

Sim Não 

Sinalização de cor em bombas e equipos Não Sim 

Seringas de conexão exclusiva para 

dieta e soluções orais 

Não Sim 

Dietas com volume >60ml Uso de frascos 

de dieta de 

300ml 

Uso de frascos 

de dieta de 

300ml 

Dietas com volume <60ml Uso de seringas 

de 60 ml 

Uso de frascos 

de dieta de 

100ml 

Etiqueta de identificação das dietas Sim Sim 

Etiqueta de identificação dos frascos de 

água para lavagem dos equipos e 

sondas 

Sim Sim 

Seringas de 5 ml identificadas com água 

para lavagem de sondas enterais na 

neonatal 

Não Sim 

 

Nesta tabela, podemos observar que a alteração do procedimento 

operacional padrão (POP) para a administração de dietas e leites por sondas 
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excluiu a utilização de equipos perfusores e seringas compatíveis à utilização 

em cateteres venosos. Assim, os equipos perfusores foram substituídos por 

equipos de bomba específicos e exclusivos para via enteral, além de inclusão 

de seringas de conexão exclusivas para utilização na administração de 

soluções orais ou por sonda e incompatíveis com cateteres venosos.  

 

7.2 Levantamento de custos dos dispositivos utilizados antes e após a 

instituição do procedimento operacional padrão.  

 

As tabelas 4 e 5 apresentam uma comparação de custos em relação a dois 

dispositivos utilizados para administração de dietas, que apresentaram 

alteração e substituição de uso entre os dois procedimentos operacionais 

padrão comparados, antes e após alteração de rotina.  

Para esta análise, foram utilizados na amostra total (16 pacientes / 102 

observações) os pacientes que faziam uso de um volume de dieta menor ou 

igual a 60 ml em 6 pacientes, num total de 21 observações com diferentes 

intervalos de administração de dieta (3 observações 2/2h, 16 observações de 

3/3h, e 2 observações de 4/4h), por 07 dias distintos. Assim, foram 176 

administrações de dietas para avaliação de custo real entre dois dispositivos 

que tiveram alteração no novo procedimento operacional padrão conforme 

mostrou anteriormente a tabela 03. 

 

Tabela 04: Custos dos dispositivos utilizados antes da implantação do 

procedimento operacional padrão de segurança para administração de 

dietas em crianças e recém-nascidos. 

Material analisado Quantidade Troca Custo da Unidade Custo total

Seringa de 60ml 176 a cada dieta  R$                     1,93  R$     339,68 

Equipo perfusor de 120 ml 19 a cada 24h  R$                     1,20  R$       22,80 

 R$     362,48 

DESCRIÇÃO DE CUSTOS DO PROCEDIMENTO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE SEGURANÇA (N de 19 para 

administração de 176 dietas)

Total
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Tabela 05: Custos dos dispositivos utilizados após a implantação do 

procedimento operacional padrão de segurança para administração de 

dietas em crianças e recém-nascidos: 

 

Material analisado Quantidade Troca Custo da Unidade Custo total

Frascos de dieta volume 100ml 176 a cada dieta  R$                     0,39  R$           68,64 

Equipo de infusão enteral 19 a cada 24h  R$                   12,00  R$         228,00 

 R$         296,64 

DESCRIÇÃO DE CUSTOS DO PROCEDIMENTO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE SEGURANÇA (N de 19 para administração 

de 176 dietas)

Total (redução de custo de 12,1%)
 

 

 

7.3 Conformidades medidas no procedimento operacional padrão atual de 

administração de dietas durante a realização da pesquisa.  

 

Foram realizadas 102 observações em 16 pacientes pediátricos e 

neonatais. A tabela 6 apresenta o tipo de dispositivo utilizado para 

administração de dietas e volume utilizado entre as faixas etárias, através de 

novo procedimento operacional padrão de segurança. 

 

Tabela 06: Tipo de dispositivo utilizado para administração de 

dietas e volume utilizado entre as faixas etárias, através de novo 

procedimento operacional padrão de segurança: 

 

N % N % N % N % N % N % N % N %

Neonatal 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Lactente 4 100% 29 71% 14 37% 3 100% 16 100% 40 55% 26 90% 66 65%

Pré escolar 0 0% 10 24% 1 3% 0 0% 0 0% 11 15% 0 0% 11 11%

Escolar 0 0% 2 5% 14 37% 0 0% 0 0% 13 18% 3 10% 16 16%

Adolescente 0 0% 0 0% 9 24% 0 0% 0 0% 9 12% 0 0% 9 9%

TOTAL

3,9% 2,9% 15,7%

16

SOE

Total de 

pacientes 

com 

volume > 

60ml

100%40,2% 37,3% 71,6% 28,4%

Total de 

paciente

s com 

volume < 

60ml

Faixa etária / 

tipo de 

dispositivo

Total por 

categoria

2973 102

SNG SNE GTT SOG

4 41 38 3
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Foram realizadas 102 observações, onde a maioria eram lactentes 

(65%), ficando os demais quase em igualdade de observação (entre 09% a 

16%), exceto a categoria neonatal que, apesar de ter havido observações no 

setor de internação fim desses pacientes, devido sua gravidade e o longo 

período de internação, já haviam passado de 28 dias, não se enquadrando 

mais nesta categoria. 

De acordo com o procedimento operacional padrão utilizado anterior à 

elaboração e implantação do novo POP de administração de dietas e leites por 

sondas aqui em questão, os pacientes que faziam uso de seringas e equipo 

extensor compatível com cateteres venosos utilizavam volumes menor ou igual 

a 60 ml. Assim, esses pacientes apresentavam no procedimento operacional 

padrão anterior um maior potencial para a ocorrência de eventos adversos pela 

utilização de seringas e conexões compatíveis com cateteres venosos. Assim, 

de acordo com a tabela, a população de estudo utilizava um volume de dieta 

menor que 60 ml (29) 29,4% e (73) 71,6% utilizava volume acima de 60 ml. Dos 

pacientes que perfaziam um volume menor que 60 ml, 90% eram lactentes. 

Devido ao maior potencial de recorrências de práticas do procedimento 

operacional padrão anterior ao evento adverso, e por ter sido nessa faixa etária 

a incidência do mesmo, a pesquisa estimou que o grupo que utiliza essa faixa 

de volume na dieta por sondas poderia representar o grupo mais vulnerável às 

falhas na administração de dietas e leites por sondas. Essa vulnerabilidade 

pode se dar também por apresentarem um intervalo menor entre a 

administração das dietas (menor volume, intervalos menores), o que faz com 

que o número de procedimentos de administração de dietas e sondas por leites 

sejam maiores. Na tabela 07 pode-se confirmar o estimado, uma vez que 100% 

das não conformidades associadas à utilização de dispositivos com conexões 

compatíveis com cateteres venosos para administração de dietas e leites por 

sondas (seringas para gavagem simples e utilização de tampas protetoras 

oclusivas) tiveram sua incidência em 100% dentro da faixa etária de lactentes. 

Mesmo estando fora da classificação neonatal, por motivos explicados 

anteriormente, estavam internados no setor neonatal 75,9% (22) das 
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observações desse grupo com volume menor que 60 ml. O dispositivo mais 

incidente com relação ao número total de observações foi a sonda nasoenteral 

com 40,2% (41) das observações, gastrostomia com 37,3% (38), sonda 

oroenteral com 15,7% (16), sonda nasogástrica com 3.92% (4) e sonda 

orogástrica com 2,94% (3).  

A tabela 7, 8 e 9 apresenta o percentual de conformidades divididas em 

03 análises em busca de conformidades no procedimento operacional padrão 

de administração de dietas e leites por sondas nesta pesquisa.  

Seis dispositivos utilizados na administração de dietas e leites por 

sondas foram contemplados nas observações e realizado o levantamento de 

doze (12) conformidades, desejáveis de serem encontradas na execução do 

procedimento operacional padrão, que pudessem interferir na segurança do 

paciente.  

As doze verificações de conformidades foram divididas em três grupos 

de análise, sendo eles: análise do volume e tipo de recipiente utilizado, análise 

de dispositivo e conexões para infusão e análise da identificação do paciente e 

volume da dieta prescrita. 

Os seis dispositivos analisados em doze conformidades se resumem na 

utilização de bombas de infusão cuja utilização não era exclusiva para infusão 

de dietas, com descrição “enteral”; equipo de dieta transparentes ou de outra 

coloração diferente de lilás (coloração padronizada na unidade para infusão de 

dietas); não identificação adequada dos frascos de dieta e seringas utilizadas 

para lavagem das sondas (com nome completo do paciente e pelo menos mais 

um marcador de identificação como nome da mãe); o não aprazamento e 

checagem de administração das dietas infundidas; as conexões improvisadas e 

as adaptações com tampas protetoras oclusivas possíveis de utilização em 

cateteres venosos vedando as sondas de infusões de dietas junto ao paciente 

(sondas enterais, gástricas e gastrostomias); utilização de seringas cuja 

conexão é compatível com os cateteres venosos para infusão de dieta por 

gavagem simples, não exclusivas para administração de soluções orais e 

enterais (oralpack R) e para infusão de dietas em bombas infusoras de seringa, 

também utilizadas na infusão de medicamentos (com seringa de 60 ml).  
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Tabela 07: Análise 01: Percentual de conformidades relacionadas 

aos recipientes e volumes de dietas utilizados no procedimento 

operacional padrão, em crianças e recém-nascidos: 

 

ANÁLISE DO VOLUME E TIPO DE RECIPIENTE UTILIZADO 

Dispositivos  
Total de uso 

do 
dispositivo 

Variável analisada N 
% de não 

conformidade 
N 

% de 
Conformi

dade 

Dietas em Frascos 
de 100ml (para os 
volumes inferiores 

a 60 ml) 

29 

Utilização de frascos de 100 
ml para infusão em bomba e 
não utilização de seringas 

de 60 ml 

0 0% 19 100% 

Utilização de seringas 
exclusivas para 

administração de soluções 
orais na administração por 

gavagem simples 

7 70% 3 30% 

Dietas em Frascos 
> 100ml (para os 
volumes maiores 

que 100 ml) 

73 

Utilização de frascos > 100 
ml para infusão em bomba e 
não utilização de seringas 

de 60 ml 

0 0% 64 100% 

Utilização de seringas 
exclusivas para 

administração de soluções 
orais na administração por 

gavagem simples 

0 0% 9 100% 

 

 

Na tabela acima consta a avaliação de 01 dispositivo (frascos) com 

levantamento de 02 variáveis de análise relacionadas ao recipiente utilizado 

para infusão de dietas e leites por sondas no procedimento operacional padrão. 

O dispositivo contemplado foi o frasco de dieta que pode ser encontrado no 

volume de 100 ml (utilizados para os pacientes em infusão de volumes de 

dietas maiores que 60 ml) e frascos de dieta com volume maior de 100 ml 

(utilizados nos pacientes em uso de volumes de dietas superiores a 60 ml). 

Para cada um dos tipos de frascos e volumes infundidos, considerou-se como 

variáveis de mensuração analisadas, a utilização de seringas de 60 ml comuns 

(compatível com cateteres venosos) para infusão em bomba de dietas e a 

utilização de seringas comuns para administração de dietas por gavagem 

simples.  
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Conforme pode ser observado na tabela anterior, a incidência de 

utilização de seringas comuns (compatível com cateteres venosos) na 

administração de dietas se manteve acima de 50% (70% de 7) nos pacientes 

em uso de dietas e leites com volume menor de 60 ml por gavagem simples. 

 

Tabela 08: Análise 02: Percentual de conformidades relacionadas à 

análise de dispositivos e conexões para infusão de dietas e leites por 

sondas utilizadas no procedimento operacional, em crianças e recém-

nascidos: 

 

ANÁLISE DE DISPOSITIVOS E CONEXÕES PARA INFUSÃO 

Dispositivos  
Total de uso 

do dispositivo 
Variável analisada N 

% de não 
conformidade 

N 
% de 

Conformidade 

Bombas de Infusão 86 

Utilização de bombas 
enterais na administração 

de dietas 
0 0% 86 100% 

Utilização de bombas de 
seringa na administração 

de dietas 
0 0% 86 100% 

Equipos de dieta 86 

Utilização de equipos 
enterais ao invés de 
perfusores de 120ml 

0 0% 86 100% 

Utilização de equipos com 
cor diferente do parenteral 

0 0% 86 100% 

Sondas gástricas 
(conexões) 

7 

Utilização de tampas 
protetoras próprias à 

vedação de sondas (não 
compatível com cateteres 

venosos) 

4 57% 3 43% 

Sondas enterais 
(conexões) 

57 

Utilização de tampas 
protetoras exclusivas à 

vedação de sondas (não 
compatível com cateteres 

venosos) 

3 5% 54 95% 

GTT 38 

Utilização de tampas 
protetoras exclusivas à 

vedação de sondas (não 
compatível com cateteres 

venosos) 

0 0% 38 100% 

 

 

Na análise de dispositivos e conexões utilizados para infusão de dietas e 

leites por sondas, foram contemplados 03 dispositivos como pode-se verificar 

na tabela 08, sendo eles: bombas infusoras, equipos de dieta, conexões em 

sondas (gástricas, enterais e gastrostomia). As variáveis de conformidades 
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contempladas (06) foram a utilização de bombas enterais na administração de 

dietas, utilização de equipos enterais ao invés de perfusores de 120ml, 

utilização de equipos com cor diferente do parenteral, utilização de tampas 

protetoras exclusivas à vedação de sondas gástricas, enterais e gastrostomia 

(não compatível com cateteres venosos). As conformidades relacionadas a 

bombas infusoras e equipos de dieta se mantiveram em zero. A utilização de 

tampas protetoras oclusivas como adaptação na vedação de sondas gástricas, 

de uso não exclusivo apareceu com uma incidência maior que 50% do total de 

observações (57% de 7), sendo quase irrelevante a prática nas sondas enterais 

e GTT. 

Para a análise desta conformidade, optamos por realizar uma explicação 

ilustrativa que pode ser conferida mais adiante (figura 08), e em seguida um 

levantamento de custos do material sugerido como medida corretiva. 
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Tabela 09: Análise 03: Percentual de conformidades relacionadas à 

análise da identificação do paciente e do volume de infusão prescrita 

utilizados no procedimento operacional padrão, em crianças e recém-

nascidos. 

 

ANÁLISE DA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E VOLUME DE INFUSÃO PRESCRITA 

Dispositivos  
Total de uso 

do dispositivo 
Variável analisada N 

% de não 
conformidade 

N 
% de 

Conformidade 

Identificação da 
dieta em 
infusão 

102 

Presença de rótulo 0 0% 102 100% 

Identificação completa do 
rótulo da dieta em infusão 

102 100% 0 0% 

Ausência de rasura na 
identificação da dieta 

0 0% 102 100% 

Compatibilidade entre a 
dieta prescrita e a dieta 
administrada (volume) 

1 1% 101 99% 

Identificação 
do frasco para 

água 

64 

Presença de rótulo 0 0% 64 100% 

Descarte do frasco após 
aberto com uso único (não 
multiplicidade de 
manipulação) 

46 72% 18 28% 

Identificação completa do 
rótulo (volume de água e 
nome do paciente) 

47 73% 17 27% 

Ausência de rasura na 
identificação da dieta 

0 0% 64 100% 

Identificação 
da Seringa 
para água 

28 

Presença de rótulo 0 0% 28 100% 

Preenchimento completo do 
rótulo 

0 0% 28 100% 

Ausência de rasura no 
rótulo de identificação da 
agua 

0 0% 28 100% 

Aprazamento 102 
Presença de aprazamento 
ou checagem 

9 9% 93 91% 

 

 

Na análise da identificação do paciente e do volume de dieta prescrito, 

foram escolhidos 02 mecanismos para análise: a identificação e o 

aprazamento. Foram contempladas nessa análise de identificação: a 

identificação da dieta em infusão, identificação do frasco de água, identificação 

da seringa de água utilizada na lavagem de sondas gástricas e enterais. As 

conformidades analisadas nas observações foram: presença de rótulo de 

identificação da dieta, preenchimento completo, ausência de rasura no rótulo de 
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identificação e presença de aprazamento ou checagem lançada na prescrição 

para evidência da administração da dieta. Nos casos de frascos, foi também 

levantado o descarte do frasco após aberto de uso único (não multiplicidade de 

manipulação).  

Nos itens acima analisados, segue como relevantes as conformidades 

relacionadas à identificação do rótulo da dieta em infusão (100% de 102 com 

preenchimento incompleto), preenchimento do rótulo no frasco de água 

utilizado na lavagem das sondas (73% de 64 com preenchimento incompleto), 

descarte do frasco após aberto de uso único com multiplicidade de 

manipulação (72% de 64). 

Os materiais envolvidos na análise de dispositivos e materiais para 

conexões, citados com taxa de não conformidade de incidência relevante, 

maior que 50% foram comparados com relação ao custo unitário (sondas e 

tampa protetoras oclusoras) estimando um consumo pelo total de 

administração de dietas em 24 horas dentro da amostra de 57% (4) de 7 

pacientes que estavam em utilização de gavagem simples. Esses materiais são 

ilustrados a seguir na figura 08:  

 

Figura 08: Materiais utilizados na administração de dietas e leites 

por sondas com compatibilidade a conexões de cateteres venosos, em 

crianças e recém-nascidos: 

 

 

 

                                      Fonte: arquivo pessoal do pesquisador 
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A figura acima ilustra da esquerda para a direita uma sonda traqueal com 

tampa protetora oclusora luer macho (adaptação de utilização indevida), uma 

sonda gástrica curta (dispositivo correto a ser utilizado) e um equipo 

perfusor para cateteres venosos com uma tampa oclusora luer macho 

(respectivamente). 

Essa ilustração define o que foi corrigido durante esta pesquisa pelo 

risco de ocorrências de eventos adversos associados à troca de via de infusão. 

Havia a utilização rotineira de sondas traqueais (utilizadas para aspiração de 

secreção da árvore brônquica) no lugar de sondas gástricas. As sondas 

traqueais não possuem tampas protetoras para oclusão, sendo assim havia 

uma adaptação com as tampas protetoras oclusivas luer macho, também 

utilizadas nos equipos perfusores em acessos venosos, oferecendo uma 

aparência visual extremamente semelhante, uma vez que ambos ficavam 

translúcidos com a extremidade de coloração vermelha. A sonda gástrica 

ilustrada, adequada para administração de dietas e leites, possui a extremidade 

de coloração distinta (verde) assim como uma tampa protetora oclusora 

exclusiva do dispositivo. 

A seguir, foi feita a comparação do custo real desses materiais 

adaptados de forma errônea pelos profissionais e utilizados de maneira correta 

e segura para o paciente. 
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Tabela 10: Custo de utilização de materiais antes da implantação do 

POP para administração de dietas e leites por sondas, em crianças e 

recém-nascidos. Baseado no levantamento de uma não conformidade 

previamente corrigida (adaptação de conexões): 

 

Sonda traqueal 08 4 1  R$                     0,40  R$         1,60 

Tampa vedante luer macho 1 32  R$                     0,43  R$       13,76 

Seringa de 10 ml 1 32 0,19R$                      R$         6,08 

Total de custos para utilização de sonda gástrica com adaptação de 

dispositivos e conexões  R$       21,44 

Técnica não conforme identificada na adaptação de conexões (Simulação de 

custo para n 4 para administração de 32 dietas por gavagem simples)

Material analisado Quantidade Troca Custo da Unidade Custo total

 

 

 

Esta tabela inclui todos os pacientes em uso de sondas orogástricas ou 

nasogátricas, com infusão de dieta por gavagem simples e presença de 

adaptação de tampas protetoras oclusoras luer macho. Foram 4 pacientes, 

como pode ser verificado na tabela 07 A periodicidade de administração das 

dietas eram 3/3h em todos os pacientes totalizando 32 dietas administradas. 

Foram analisados os valores unitários dos materiais envolvidos na não 

conformidade apontada, no total de administração de dietas em 24 horas. 

 

 

Tabela 11: Custo de utilização de materiais adequados para 

administração de dietas e leites por sondas, em crianças e recém-

nascidos. Baseado na correção da não conformidade (adaptação de 

conexões): 

 

Sonda Gástrica Curta 8 4 1  R$                     0,39  R$             1,56 

Oralpack de 10ml 1 32 0,30R$                      R$             9,60 

Total de custos para utilização de sonda gástrica com segurança ausente de 

adaptações (redução de custo de 47,9%) 11,16R$           

Material analisado Quantidade Troca Custo da Unidade Custo total

Técnica conforme proposta de correção para não adaptação de conexões 

(Simulação de custo para n 4 para administração de 32 dietas por gavagem simples)
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Os resultados mostraram que a correção da rotina de utilização indevida 

dos materiais listados a cima, estima uma redução de custo em 47,9%. A partir 

deste resultado, houve a aquisição de sondas gástricas longas e curtas dos 

calibres 6 e 8, e realizado treinamento da equipe para a não adaptação e uso 

de dispositivos compatíveis com cateteres venosos em sondas de 

administração de dietas e leites. 
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8. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

Observou-se que as mais altas incidências de não conformidades 

levantadas se tratam de falhas latentes (fatores organizacionais) no que tange 

ao gerenciamento de recursos e processos organizacionais conforme citado 

anteriormente por Shapell (2000)26
.  A necessidade de melhoria na utilização 

dos recursos em materiais médico-hospitalar foi percebida nas análises de 

custos dos dispositivos, aqui escolhidos, utilizados na administração de dietas e 

leites por sonda.  A sugestão de substituição dos insumos que reduziam a 

segurança do paciente por sua compatibilidade de conexão com cateteres 

venosos no caso das seringas de 60 ml e os frascos de 100 ml, assim como na 

não disponibilização de sondas gástricas predispunha a utilização de sondas 

traqueais por parte das equipes assim como as tampas protetoras.  

O neonato habitualmente utiliza um volume menor que 90 ml por cada 

horário de dieta e as fórmulas de sistema fechado encontradas no mercado 

atendem apenas a pacientes maiores de um (1) um ano, possuindo volume 

variável entre 250 e 500 ml. Nesse cenário, os neonatos e lactentes por uso de 

menores volumes de dietas e intervalos de administração entre elas, 

demonstram naturalmente uma vulnerabilidade para eventos adversos no 

procedimento, uma vez que representa o grupo mais propenso à utilização de 

seringas e dispositivos de conexões compatíveis a cateteres venosos, pela 

utilização de menores volumes de dieta, assim como possui um maior número 

de repetições na administração das mesmas.  Esta vulnerabilidade descrita 

pode ser evidenciada através dos resultados com a utilização de seringas 

comuns para gavagem simples e adaptações de tampas protetoras oclusoras 

luer macho nessa faixa etária com um percentual acima de 50%. 

A Enfermagem representa o gatilho final para possíveis eventos 

relacionados ao procedimento operacional padrão de administração de dietas e 

leites por sondas, avaliado nesta pesquisa. Os processos organizacionais, 

como verificado no referencial teórico, são fatores de grande importância e de 

forte colaboração para a criação de barreiras aos eventos adversos. Desta 

forma, coube ao gestor, autor dessa pesquisa, preocupado com o aumento da 
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segurança do paciente na unidade e com prevenção de eventos adversos, 

avaliar as não conformidades que poderiam influenciar ou facilitar as falhas de 

barreiras para a ocorrência de eventos relacionados à administração de dietas 

e leites por sondas que pudessem diminuir a segurança do paciente no 

procedimento e vir de encontro ao êxito do exercício da Enfermagem no 

cuidado com o paciente pediátrico e neonatal criticamente enfermo. 

O processo organizacional aqui presente como resultado de 100% de 

inconformidade na identificação das dietas se deu pela não padronização das 

identificações das dietas de acordo com os marcadores de identificação do 

paciente estabelecidos pela unidade em etiqueta-padrão. A identificação fica 

totalmente dependente da atividade humana, com realização manual, que na 

ausência de possíveis barreiras de informatização e uma supervisão falha, 

mantém a violação no processo de identificação dos frascos de dietas e água 

para a lavagem das sondas e circuitos, identificando de maneira incompleta os 

frascos. Os processos de qualidade definem no mínimo dois marcadores de 

identificação do paciente, estando os rótulos de identificação das dietas apenas 

com 01 marcador (nome) incompleto. 

A alta incidência de reutilização dos frascos (74%) também está 

relacionada à necessidade de revisão de um processo organizacional quanto 

ao envio controlado do volume de água por horário a ser administrado ao 

paciente. 

As falhas latentes cabem a decisões estratégicas que podem ser 

identificadas e corrigidas antes da ocorrência de um evento adverso, como 

proposto por Reason (2000)7, um gerenciamento pró-ativo se faz necessário, 

mediante os resultados apresentados. Assim, cabe aos gestores envolvidos 

nesse processo organizacional, a elaboração de um novo trabalho com 

propostas que diminuam ou cessem as não conformidades, traçando novas 

estratégias de identificação dos frascos de dietas, preferencialmente 

automatizadas com a inclusão de pelo menos 02 identificadores completos. 

Seguindo ainda a esquematização dos fatores contribuintes para a 

gestão da segurança do paciente (ANVISA 2013)4, evidenciamos fatores 

contribuintes que são condições que produzem erros e violações, como a 
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vulnerabilidade do paciente, onde todos aqueles que estavam em utilização de 

sondas gástricas com administração de dieta por gavagem simples em volume 

menor que 60 ml ainda utilizam seringas com compatibilidade de conexão com 

cateteres venosos. 

Observou-se anteriormente que é recomendação de segurança do 

Instituto Nacional de Práticas Seguras em 2013 (INSP, 2016) 6 a eliminação da 

utilização de dispositivos para administração de dietas com conexões 

compatíveis aos cateteres venosos. Esse processo de eliminação de 

compatibilidade foi iniciado na primeira revisão do procedimento operacional 

padrão após a ocorrência do evento adverso e reforçada durante este trabalho 

com a adequação na utilização de sondas gástricas em detrimento das sondas 

traqueais com tampas protetoras oclusoras. Porém, ainda se faz necessário os 

ajustes no que cabe à utilização de seringas compatíveis com cateteres 

venosos. 

Foram evidenciados também fatores humanos com falhas ativas na 

execução das tarefas com o aparecimento em pequena escala do não 

aprazamento de dietas na prescrição médica, utilização de tampas protetoras 

oclusoras como adaptação na vedação de sondas enterais, uma vez que as 

mesmas possuem vedação própria, e uma vez não funcionantes devem ser 

trocadas, tal fato está relacionado a violações de procedimentos pré-

estabelecidos em rotinas citado por Shapell (2000)26  como causa de 84% dos 

acidentes da indústria aérea.  

Após a implantação da rotina de utilização de sondas gástricas com 

tampas de oclusão próprias para exclusão de tampas oclusoras compatíveis 

com os cateteres venosos, anterior ao início da coleta de dados, ainda foi 

possível verificar atos humanos de violação da rotina em 57% (7), o que se 

mostra bastante importante. Evidenciando o hábito de adaptação criado e 

alimentado pela equipe de Enfermagem ao longo do tempo por inadequação da 

rotina e disponibilização de materiais apropriados, associados a uma possível 

supervisão inadequada no que cabe à verificação especificamente de alteração 

da rotina. 
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As sondas traqueais não possuem dispositivo vedante ao término de sua 

extensão, o que permite ao profissional, como forma de violação da rotina, em 

meio à adaptação, instalar um dispositivo (tampa protetora oclusora luer 

macho), para vedação da sonda após a administração da dieta como ilustrado 

anteriormente nesta pesquisa. Assim, a extensão da sonda gástrica visualizada 

pelo exterior da incubadora se assemelhava muito a um equipo perfusor de um 

cateter venoso por ser transparente, de calibre semelhante com a mesma 

tampa oclusora na extremidade.  Essa não conformidade, ainda que tenha sido 

corrigida antes do término da coleta de dados, foi evidenciada por prática 

inadequada dos profissionais. Assim, uma vez que houve o ajuste do processo 

organizacional contribuinte para a falha e o fornecimento do insumo adequado 

ao profissional, mantendo o mesmo uma prática inadequada, acabou-se por 

observar, por experiência no âmbito de gestão de pessoas, uma relação direta 

com falta de orientação dos profissionais e subsequentes supervisões na 

realização da tarefa. 

Tal prática aumenta o custo gasto com os dispositivos e reduz 

significativamente a segurança do paciente durante a administração de dietas e 

leite por sondas por sua semelhança com os dispositivos de infusão venosa 

após a adaptação. 

Seguindo também a recomendação do Programa Nacional de Segurança 

do Paciente, os resultados dessa dissertação permitiram uma melhor 

compreensão das não conformidades existentes em um procedimento 

operacional padrão de administração de dietas e leites por sondas, assim como 

parte do perfil assistencial dos pacientes envolvidos e os pontos críticos 

merecedores de maior atenção.  

Foi possível observar e quantificar dentre um universo pré-estabelecido 

de pacientes críticos pediátricos e neonatais, vulneráveis minimamente por sua 

patologia e condições hemodinâmicas, os riscos envolvidos no cuidado, uma 

vez que estão sob a indicação terapêutica de administração de dietas e leite 

por sondas, submetido ao procedimento operacional padrão aqui avaliado. 

Conhecer esses riscos facilitará futuras tomadas de decisão para 

prevenir a ocorrência de incidentes similares aos que motivaram esta pesquisa 
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e melhorar a resiliência do sistema, considerando a mudança, segundo Reason 

(2000)7, no que cabe ao tratamento que deverá ser atribuído aos resultados 

dessa pesquisa, a fim de que ela possa se tornar benéfica para a unidade, que 

representa o cenário da pesquisa, assim como para outras unidades que 

posteriormente possam vir a se interessar pelo estudo.  

Por fim, os resultados dessa pesquisa podem ser utilizados como um 

monitoramento da atividade de administração de dietas e leites por sondas, 

objeto de intervenção para melhoria e  análise de um indicador na avaliação de 

conformidade do processo em questão, com confiabilidade, utilidade, tendo a 

coleta sido realizada de maneira apropriada com neutralidade de interesses, 

capaz de detectar problemas pertinentes na segurança do processo, uma vez 

que o procedimento operacional padrão (POP) de segurança do paciente na 

administração de dietas e leites por sondas aqui avaliado foi construído a partir 

da detecção de um incidente que não trouxe qualquer dano ao paciente por 

identificação precoce da equipe assistencial.  

O procedimento operacional padrão proposto proporcionou melhorias na 

redução do risco de novas ocorrências de eventos adversos. Porém, as 

análises mostraram que ainda há riscos envolvidos no cuidado, mesmo após o 

ajuste na padronização, riscos estes que podem ser reduzidos com uma 

proposta futura de nova revisão do procedimento, atribuindo futuras estratégias 

e mantendo a preocupação de controle do custo dos materiais dentro da 

unidade. 

O levantamento do custo do material e a comparação deste antes e após 

as alterações propostas ao POP permitiram então avançar com o processo de 

segurança do paciente na administração de dietas por sondas, 

incompatibilizando a permanência dos dispositivos utilizados na administração 

de dietas por sondas com conexões compatíveis aos cateteres venosos dos 

pacientes. Esta foi considerada uma das barreiras para a ocorrência de eventos 

adversos cuja natureza seria a troca da via de infusão de dietas.  

Os custos estimados por Camargos e Gonçalves (2004)20 nessa 

dissertação levaram em conta dados passados para propor uma melhoria 

futura, conforme proposto pela OPAS (OPAS, 2013) 21. 
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As limitações do pesquisador se deram na correção imediata de uma 

violação de rotina relacionada à falha de supervisão, que não puderam fazer 

parte das 12 conformidades verificadas nas observações, devido ao 

compromisso de responsabilidade técnica na unidade. Assim a correção 

imediata foi a utilização de sondas traqueais em adaptação a sondas gástricas, 

estando estas disponíveis para o procedimento na unidade. Outra limitação se 

deu na identificação do pesquisador junto à equipe e aos responsáveis para a 

assinatura do TCLE, sendo a mesma responsável técnica, estando em horário 

incomum de sua jornada, cujo instrumento de observação não pode ser 

divulgado para evitar manipulação dos dados por parte dos colaboradores. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES: 

 

Para analisar um evento adverso, devem-se associar os mecanismos e 

fatores envolvidos em sua análise. Verificou-se na análise e discussão maior 

necessidade de ajuste a processos organizacionais para prevenção de novas 

ocorrências dos eventos adversos relacionados.  

Essa pesquisa foi realizada pela gestora responsável pela assistência de 

enfermagem da unidade, com a expectativa de implementação de melhorias 

conforme os resultados dessa pesquisa. A perspectiva é de contribuição para a 

unidade sede do estudo e para outras unidades hospitalares com perfil 

semelhante. 

A segurança do paciente depende não só do aumento da taxa de 

conformidades e possíveis correções de custos desnecessários com materiais, 

mas também de melhorias contínuas relacionadas aos processos de trabalho 

(violações) e organizacionais (redefinição de procedimentos e rotinas). 

Recomenda-se que esses pacientes sejam a população de escolha em 

outros estudos para análise de procedimentos operacionais padrão de ações de 

Enfermagem por suas particularidades e vulnerabilidades físicas, biológicas e 

interativas. A formalização futura de padrões de boas práticas se faz necessário 

com relação ao Procedimento Operacional Padrão avaliado nesta pesquisa, 

assim como o funcionamento de uma Comissão de Terapia Nutricional na 

unidade. Outra recomendação é que as avaliações futuras de POPs incluam em 

suas etapas a avaliação de procedimentos operacionais padrão em seu antes e 

após a realização de ajustes.  
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10. CONCLUSÃO: 

 

A verificação de Procedimentos Operacionais Padrão nas unidades de 

assistência e cuidado ao paciente pediátrico e neonatal criticamente enfermo é 

fundamental para uma assistência segura, de padrões definidos, executados e 

devidamente supervisionados. Desta forma, a partir de um evento adverso na 

administração de dietas, foi possível a implantação de novo procedimento 

operacional para administração de dietas por sondas em recém-nascidos e 

crianças. A despeito de implantação, as principais não conformidades 

encontradas foram: presença de identificação incompleta do paciente nos 

rótulos das dietas enterais, presença de adaptações de tampas vedantes 

compatíveis com cateteres venosos, utilização de seringas comuns para 

gavagem simples e o não descarte dos frascos de água para lavagem de 

sondas após a administração de dietas, com reutilização. 

Nem sempre a mudança de POP visando a segurança do paciente gera 

aumento de custos. Na implantação do Procedimento operacional padrão, foi 

possível reduzir custos, melhorar a qualidade e definir boas práticas na 

execução do procedimento de administração de dietas por sondas, contribuindo 

para a segurança do paciente. 

Concluiu-se nesta pesquisa que a avaliação do procedimento operacional 

padrão permitiu identificar falhas latentes de acordo com a análise das taxas de 

conformidades na rotina relacionadas ao procedimento, assim como falhas 

ativas relacionadas a violações de processos de trabalhos já definidos na 

unidade.  

O aumento de segurança e qualidade, assim como o aumento da taxa de 

conformidade relacionada esteve por todas as etapas dessa pesquisa 

relacionada ao controle e análise de custos com redução dos mesmos. 
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11. Anexos: 

 

Anexo A: 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE DIETA POR SONDA 

PELA ENFERMAGEM (ANTERIOR A IMPLANTAÇÃO DA NOVA ROTINA NA UNIDADE) 

EXECUTANTE: 

- Enfermagem; 

- Nutrição; 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Padronizar a administração de dietas pela Enfermagem ao paciente com prescrição de dieta por sonda 

(enteral ou gástrica). 

MATERIAIS NECESSÁRIOS E PREPARAÇÃO: 

1. Dieta prescrita com etiqueta sem rasuras; 

2. Bombas infusoras enterais, modelo Nutrimat; 

3. Bombas de Seringa; 

4. Sondas gástricas e enterais; 

5. Equipos de infusão enteral; 

6. Equipos perfusores de 120 cm; 

7. Frascos de 300 ml; 

8. Seringas de 10, 20 e 60 ml; 

9. Placas de identificação das infusões. 

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

1. A dieta é preparada na nutrição- o setor de nutrição prepara a dieta a ser administrada após checagem 

no setor de nutrição pela nutricionista. A dieta pronta é enviada em frasco de dieta 300 ml (de acordo com o 

volume prescrito) ou em seringas (de acordo com o volume). O frasco ou a seringa são identificados com o 



79 

 
nome do paciente, nome da mãe, idade, tipo de dieta, via de administração, volume e horário da dieta 

(etiqueta de uso exclusivo de dieta). 

 

2. A dieta é entregue no setor- as dietas, ao chegarem ao setor devem ser guardadas em local separado 

próprio para tal, sem risco de respingos de água ou sujidades. 

 

3. A dieta é administrada- para a administração da dieta, medidas de segurança devem ser tomadas pela 

equipe de Enfermagem:  

 Uso de bomba (Nutrimat para frascos e de seringa, caso a dieta esteja em seringa); 

 Uso de equipo enteral ou do perfusor de 120m cm;  

 Checagem obrigatória das conexões antes da administração de dieta; 

 

4. Os frascos de água para lavagem de equipos deve estar identificado para o paciente. 

5.  Lavar as sondas após administração das dietas com água destilada. 

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS: 

1. - Nunca deve ser administrada dieta diferente do prescrito, salvo com correção médica ou de 

nutricionista na prescrição, antes da administração. 

EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

- Os gestores diretos deverão ser comunicados para correção e adequação das mesmas. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

- Não há 
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Anexo B: 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE 

DIETA POR SONDA APÓS A IMPLANTAÇÃO DA NOVA ROTINA NA UNIDADE 

EXECUTANTE: 

- Enfermagem; 

- Nutrição; 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Padronizar e normatizar as ações da equipe multidisciplinar diante do paciente com prescrição de dieta por 

sonda (enteral ou gástrica). 

MATERIAIS NECESSÁRIOS E PREPARAÇÃO: 

10. Dieta prescrita com etiqueta sem rasuras; 

11. Bombas infusoras de uso exclusivo enteral (com descrição em coloração lilás); 

12. Sondas gástricas e enterais com tampas protetoras oclusivas próprias para os dispositivos; 

13. Placas de identificação das infusões. 

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

1. A dieta é preparada na nutrição- o setor de nutrição prepara a dieta a ser administrada após checagem 

no setor de nutrição pela nutricionista. A dieta pronta é enviada em frasco de dieta de 100 ou 300 ml (de 

acordo com o volume prescrito) ou em Pack (em caso de dieta pronta não manipulada). Qualquer que seja o 

frasco, ele é identificado com nome do paciente, nome da mãe, idade, tipo de dieta, via de administração, 

volume e horário da dieta (etiqueta de uso exclusivo de dieta). 

 

2. A dieta é entregue no setor- as dietas ao chegarem ao setor devem ser guardadas em local separado 

próprio para tal, sem risco de respingos de água ou sujidades. 

 

3. A dieta é administrada- para a administração da dieta, medidas de segurança devem ser tomadas pela 

equipe de Enfermagem:  

 Uso de bomba especifica para dieta; 
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 Uso de equipo específico para dieta;  

 Não utilizar tampas protetoras oclusivas ou outros dispositivos compatíveis com conexões de 

cateteres venosos; 

 Não reutilizar frascos de dietas ou de água, os mesmos devem ser descartados após uso único; 

 Checagem obrigatória das conexões antes da administração de dieta  

 

6. Os frascos de água para lavagem de equipos e sondas devem também conter os mesmos 

marcadores de identificação do paciente na etiqueta. 

 

7. As seringas de água utilizadas para lavagem das sondas e administração de qualquer solução por 

via SNE, SNG, SOE ou SOG devem ser do modelo oralpack sem oferecer possibilidade de conexão 

com cateteres venosos. 

 
8. As seringas contendo água para lavagem das sondas na neonatal também devem possuir os 

marcadores de identificação descritos anteriormente na etiqueta. 

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS: 

2. - Nunca deve ser administrada dieta diferente do prescrito, salvo com correção médica ou de 

nutricionista na prescrição, antes da administração. 

EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

- Os supervisores e gestores diretos deverão ser comunicados para correção e adequação das mesmas. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 INSP, (Instituto de Práticas Seguras em Medicamentos) Boletim; 2(3). Erros de Conexão: Práticas 

Seguras e Risco na Administração de Soluções Por Sondas Enterais e Cateteres Vasculares. Belo Belo 

Horizonte (MG). 2013, Mar. 
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Apêndice: 

 

11.1 Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido 
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11.2 TABELA DE ELABORAÇÃO DO PESQUISADOR PARA COLETA DE 

DADOS DA PESQUISA 

 

 


