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RESUMO 

Considerações iniciais: Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, 

torna-se indispensável um olhar mais atento para a potencial fragilidade e debilidade da 

clientela idosa, já que os mesmos possuem alto índice de hospitalização devido à diminuição 

da atividade funcional, compatível com o processo natural de envelhecimento e, por isso, são 

mais suscetíveis a eventos adversos. Objeto do estudo: Publicações midiáticas online que 

envolvam a temática de eventos adversos ocasionados em pacientes idosos no ambiente 

hospitalar. Objetivo geral: Correlacionar os eventos adversos em idosos hospitalizados com 

as metas internacionais a serem alcançadas e objetivos específicos: Identificar as publicações 

midiáticas que tratam sobre os eventos adversos em idosos hospitalizados;Analisar os eventos 

adversos ocorridos em pacientes idosos hospitalizados, nestas publicações, frente ao alcance 

das metas internacionais para a segurança do paciente; Discutir as ações de enfermagem 

voltadas para a segurança do paciente idoso. Metodologia:Trata-se de uma pesquisa 

documental com abordagem qualitativa, tendo como cenário a Internet para a realização do 

levantamento das publicações que respondiam o seguinte questionamento: Quais são os 

eventos adversos que acometem pacientes idosos hospitalizados e que são divulgados pela 

mídia? As fontes documentais utilizadas para realização deste levantamento foram: Google, 

YouTube e G1. A procura pelas notícias era realizada com a frase de busca “erros com idosos 

no hospital” e utilizando-se também os seguintes critérios de inclusão: idosos hospitalizados, 

mídia online, eventos adversos, metas internacionais de segurança do paciente. Foram 

excluídas as publicações que não estavam relacionadas com as metas internacionais. 

Resultados: Foram encontradas 14 notícias que contemplavam os objetivos do estudo, sendo 

que a meta de segurança do medicamento foi a mais violada (8 notícias) e não houve 

nenhuma publicação com eventos relacionados à queda. Dentre essas publicações a categoria 

de técnico de enfermagem apareceu como agente causador do dano em (64%) dos casos e a 

região sudeste emergiu como o local que mais publicou sobre os eventos adversos com idosos 

(57%). Considerações finais: O estudo possui relevância por abordar um tema emergente e 

de preocupação internacional, além de promover pensamento crítico-reflexivo sobre a 

necessidade de compreender que a assistência prestada ao paciente idoso deve exigir do 

profissional que a executa, embasamento científico e conhecimento das particularidades dessa 

clientela. No decorrer do estudo verificou-se a inexistência de protocolos voltados 

especialmente para a clientela idosa. Portanto, o estudo traz como contribuição, a elaboração 

de um quadro (via apêndice) com ações de enfermagem voltadas para o alcance das metas 

internacionais na clientela idosa. 

 

Descritores: Segurança do paciente, evento adverso, idoso hospitalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Initial considerations : With the increase in life expectancy of the population , it is essential a 

closer look at the potential fragility and weakness of the elderly client , since they have high 

rates of hospitalization due to decreased functional activity , consistent with the natural aging 

process and therefore are more susceptible to adverse events . Object of the study : online 

media publications involving the subject of adverse events caused in elderly patients in the 

hospital environment . Overall Objective: To correlate adverse events in hospitalized elderly 

with international goals to be achieved and specific objectives : Identify the media 

publications that deal with adverse events in hospitalized elderly ; Analyze adverse events in 

elderly patients hospitalized in these publications , across the range of international goals for 

patient safety ; Discuss nursing actions directed to the safety of the elderly patient. 

Methodology : This is a documentary research with qualitative approach , against the 

backdrop of the Internet for conducting the survey of publications that answered the question: 

What are the adverse events affecting hospitalized elderly patients who are covered by the 

media ? The documentary sources used to complete this survey were: Google , YouTube and 

G1 . The demand for news was performed with the search phrase " errors with seniors in the 

hospital " and also using the following inclusion criteria : hospitalized elderly , online media , 

adverse events , international patient safety goals . Publications that were not related to the 

international targets were excluded . Results: 14 stories that contemplated the study objectives 

, with the goal of drug safety was the most violated ( 8 stories ) and there was no publication 

events related to the decrease were found . Among these publications category of the nursing 

technician appeared as a causative agent of damage ( 64 % ) cases and the southeast region 

has emerged as the place that most published about adverse events with seniors ( 57 % ) . 

Final Thoughts : This is a study of relevance for addressing an emerging issue and 

international concern , and to promote critical and reflective thinking on the need to 

understand that the assistance provided to elderly patient should require the professional who 

performs , scientific basis and knowledge of its particular clientele. During the study there 

was a lack of protocols geared especially for the elderly client . Therefore, the study brings a 

contribution , the development of a framework (via Appendix ) with nursing actions related to 

the achievement of international goals in the elderly clientele. 

 

Keywords : Patient safety , adverse event , hospitalized elderly . 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Como bolsista de extensão no “Programa QualiSEG: A Qualidade em Saúde e a 

Segurança do paciente na Gestão de risco”, vinculado a Pró-reitora de extensão UFF 

(PROEX-UFF) e articulado ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Cidadania Gerência e 

Enfermagem (NECIGEN) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), 

pude me aprofundar na temática de segurança do paciente o que despertou meu interesse em 

realizar um levantamento de conteúdo jornalístico online, o qual aborda os efeitos adversos 

que tenham envolvido à clientela idosa hospitalizada. Verifiquei, através de minha 

participação, como essa problemática era constantemente levantada pela sociedade e o 

quantitativo de dúvidas que surgiam com relação à assistência prestada pelos serviços de 

saúde. 

 

“Segurança do paciente: é a redução e mitigação de atos 

não seguros dentro do sistema de assistência à saúde, assim como a 

utilização de boas práticas para alcançar resultados ótimos para o 

paciente” (THE CANADIAN PATIENT SAFETY DICTIONARY1¹, 

2003 apud NETO, 2006, p.154). 

          

 

Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, torna-se 

imprescindível um olhar mais atento para a potencial fragilidade e debilidade da clientela 

idosa, evitando, dessa forma, que ocorram desfechos indesejáveis no período de 

hospitalização desses indivíduos.  

O sistema de saúde que oferece subsídios para promoção, prevenção e recuperação, 

deverá repensar as ações que são realizadas a fim de proporcionar um cuidado mais seguro, 

principalmente para os idosos, visto sua vulnerabilidade. 

 

                                                             
1 Canadá, 2003. The Canadian Patient Safety Dictionary. 
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1.1 Questão norteadora 

 

Quais são os eventos adversos que acometem pacientes idosos hospitalizados 

divulgados pela mídia? 

 

1.2 Objeto 

 

O objeto desse estudo são os eventos adversos ocasionados em pacientes idosos no 

ambiente hospitalar e evidenciados nas publicações midiáticas. 

 

1.3 Objetivos 

 

A partir da definição da problemática do estudo, foram definidos então os objetivos do 

mesmo. 

 

Geral: 

 Correlacionar os eventos adversos em idosos hospitalizados publicados na mídia com 

as metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

 

Específicos: 

 Identificar as publicações midiáticas que tratam sobre os eventos adversos em idosos 

hospitalizados; 

 Analisar os eventos adversos ocorridos em pacientes idosos hospitalizados, nestas 

publicações, frente às metas internacionais para a segurança do paciente; 

 Discutir as ações de enfermagem voltadas para a segurança do paciente idoso, com 

embasamento no Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a fim de 

prevenir a ocorrência de outros eventos adversos. 

 

1.4 Justificativa 

 

Os idosos constituem uma clientela com alto índice de hospitalização devido à 

diminuição da atividade funcional, compatível com o processo natural de envelhecimento e, 
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por isso, são mais suscetíveis a eventos adversos. Alguns fatores de risco pertencentes aos 

idosos são: idade avançada, alto número de medicamentos utilizados, marcha prejudicada, 

diminuição da acuidade audiovisual, dentre outros. Para Gouvêa e Travassos (2010, p. 2), 

tendo os hospitais como grandes responsáveis pela relevância e variedade dos cuidados de 

saúde prestados, a inserção de indicadores de segurança nos programas de controle da 

qualidade, evidencia um relevante critério para estimular condutas que resultarão na 

segurança do paciente hospitalizado.  

Diante disto, o estudo justifica-se pelas lacunas de conhecimento dos profissionais de 

saúde acerca da segurança do paciente e necessidade de redução dos eventos adversos nas 

mais variadas intervenções, pois o cuidado de enfermagem promove a vida e o bem estar em 

sua individualidade, complexidade e integridade, exige busca de conhecimentos, compreensão 

terapêutica, de forma individual e coletiva, além da constante atualização de sua pratica 

(PIRES,2009).  

A qualidade de serviço prestada por uma determinada instituição de saúde só é 

alcançada quando não ocorre nenhum dano ao paciente e a assistência é prestada com 

qualidade total. Segundo a OMS (2008, p.17), para haver segurança do paciente necessita – se 

de condutas que impossibilitam recorrentes problemas e riscos para os pacientes, também 

conhecidos como eventos adversos:  

 

“Evento adverso (resultado ruim da assistência): ocorre durante a 

assistência à saúde e que pode resultar em injúria, dano físico ou psicológico 
para o paciente,ou dano para a missão da organização” (THE CANADIAN 

PATIENT SAFETY DICTIONARY2,2003 apud NETO,2006,p.154). 

 

 

É importante que os eventos adversos sejam comunicados, pois isso possibilita que as 

medidas necessárias para sua reversão sejam tomadas. Identificar os erros, estudar seu padrão 

de ocorrência e programar ações seguras voltadas para a proteção do usuário, tende a diminuir 

essas ocorrências. Segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011, p.7),  

 
“A implantação da cultura da segurança, aliada à estratégia nacional 

para a coleta harmonizada de indicadores em serviços de saúde favorece o 

gerenciamento do risco e melhora a qualidade da assistência, reduzindo a 

exposição ao dano.” 

 

 

 

                                                             
2 Canadá, 2003. The Canadian Patient Safety Dictionary. 
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1.5 Relevância 

 

A Lei Nº 7.498/863, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, prevê 

que o enfermeiro realize as funções assistenciais / gerenciais, portanto a utilização de gestão 

de riscos implica de forma indireta no cuidado assistencial. Dessa forma, esse estudo torna-se 

relevante ao passo que o mesmo promove pensamento crítico-reflexivo sobre a necessidade 

de compreender que a assistência prestada ao paciente idoso deve exigir do profissional que a 

executa, embasamento científico e conhecimento das particularidades dessa clientela, além de 

trazer informações sobre as ações voltadas para uma prática de saúde segura, minimizando a 

incidência de complicações. 

Portanto, quanto maior a disseminação dos protocolos, manuais, estudos e programas 

vigentes, que visem à orientação correta dos profissionais de enfermagem - os quais atuam na 

“linha de frente” do cuidado-, maior será o aprimoramento e a qualificação da equipe de 

enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 A Lei 7.498 do ano de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de enfermagem e dá 

outras providências. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Segurança do paciente 

Para Silva (2010), o movimento em prol da segurança do paciente iniciou na última 

década do século XX, após o lançamento do relatório do Institute of Medicine, dos EUA. 

Este,expôs resultados de diversos estudos que evidenciaram um cenário precário de 

assistência à saúde naquele país.  

O relatório “Errar é humano” chocou todo o mundo com a magnitude das informações 

ali contidas. A publicação constatou que entre 44.000 e 98.000 pacientes morriam a cada ano 

nos hospitais dos EUA em virtude dos danos causados durante a prestação de cuidados à 

saúde (KOHN, CORRIGAN, DONALDSON, 20004 apud ANVISA 2011, p.1)  

Com a exposição de dados tão alarmantes, organizações nacionais e internacionais 

visualizaram a necessidade da criação de estratégias para o enfrentamento de situações que 

levem risco ao paciente hospitalizado. Foi então que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

decidiu, em 2004, lançar a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente.  

De acordo com a World Health Organization (2008, p. 16), os objetivos principais da 

Aliança envolvem:  

 

•  Apoiar os esforços dos Estados-Membros para promover uma cultura de segurança 

nos sistemas de saúde e desenvolver mecanismos para melhorar a segurança do paciente; 

•  Posicionar os pacientes no centro do movimento internacional de segurança do 

paciente; 

•  Catalisar o compromisso político e ação global em áreas de maior risco para a 

segurança do paciente por meio dos desafios globais de segurança do paciente; 

                                                             
4 Kohn LY, Corrigan JM, Donaldson MS, Committee on Quality of Health Care in America. To err is human: 

Building a Safer Health System. Washington DC: National Academy Press; 2000 
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•  Desenvolver normas globais, protocolos e orientações para detectar e aprender com 

problemas de segurança do paciente, reduzindo os riscos para os futuros usuários dos serviços 

de saúde; 

•  Definir soluções de segurança relevantes que estejam amplamente disponíveis para 

todos os Estados-Membros e que sejam de fácil implementação, de acordo com suas 

necessidades; 

•  Desenvolver e divulgar o conhecimento sobre saúde baseada em evidências e 

melhores práticas na segurança do paciente; 

•  Criar consenso sobre conceitos e definições comuns de segurança do paciente e 

eventos adversos; 

•  Iniciar e promover a investigação nas áreas que terão maior impacto nos problemas de 

segurança; 

•  Explorar maneiras em que as novas tecnologias podem ser aproveitadas no interesse 

de cuidados mais seguros; 

•  Reunir parceiros para contribuir com o desenvolvimento do conhecimento e 

mobilização social; 

•  Direcionar trabalho técnico para refletir as prioridades de segurança do paciente, nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

 

A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente aponta seis áreas que necessitam de 

extrema atenção: (SÃO PAULO, 2013) 

 

Meta 01: Identificação correta dos pacientes 

Meta 02: Comunicação efetiva 

Meta 03: Segurança dos medicamentos de alta vigilância 

Meta 04: Cirurgias em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos 

Meta 05: Redução do risco de infecção associado aos cuidados de saúde 

Meta 06: Redução do risco de lesões ao paciente em decorrência de queda. 

 

No Brasil, o primeiro investimento focado na segurança do paciente foi a criação do 

Projeto Hospital Sentinela, em 2001, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). O projeto, também conhecido com Rede Sentinela, concentra-se na vigilância dos 

produtos utilizados na assistência prestada aos usuários e possui quatro áreas de influência: 

farmacovigilância, hemovigilância, tecnovigilância e queixas ténicas. Segundo a Anvisa 



19 
 

(2013), para organizar sua implantação, necessitou – se de primeiramente objetivar oficinas 

de capacitação de diversos profissionais como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 

engenheiros, entre outros. Além disso, os critérios de seleção dos hospitais da Rede, 

favoreceram os hospitais que eram de grande e médio porte, devido a execução de 

procedimentos amplos e inserção de variadas tecnologias complexas, de caráter médico, que 

resultaram no desenvolvimento de programas de residência médica. 

O Sistema de Informação de Notificação de Eventos Adversos relacionados a Produtos 

de Saúde (SINEPS) foi implantado em 2002, e computava as notificações realizadas dentro 

das quatro áreas de influência do projeto. De novembro de 2002 até o final de 2003, 

ocorreram 1.186 notificações na área de Tecnovigilância, 230 em Farmacovigilância, 42 em 

Queixas Técnicas e 700 na área de Hemovigilância, resultando em 2.158 notificações. 

(ANVISA,2013) 

Com a monitorização dos eventos adversos ocorridos no país através da Rede 

Sentinela, atualmente com 192 hospitais, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional 

de Segurança do Paciente, regulamentado pela portaria 529, de 1° de abril de 2013. O maior 

objetivo do programa é garantir a qualificação do cuidado assistencial oferecido para a 

população que procurar qualquer instituição de saúde, seja ela pública ou privada, em todo o 

território nacional. 

 

No artigo Art. 3º da portaria 529 é citado um dos objetivos específicos do 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; (BRASIL, 2013) 

 

 

Diante disto, torna-se obrigatória a instalação de Núcleos de Segurança do Paciente 

nas instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas, a fim de constituir referência tanto 

para a orientação de familiares quanto para a clientela hospitalizada.  

A Resolução - RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013, institui as ações voltadas para a 

segurança do paciente, onde traz no seu artigo 6º a disposição sobre os princípios e diretrizes 

dos Núcleos de Segurança do Paciente:  

 

I - A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de 

tecnologias da saúde; 

II - A disseminação sistemática da cultura de segurança; 
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III - A articulação e a integração dos processos de gestão de risco; 

IV - A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de 

saúde. (BRASIL,2013) 

 

 

 

 O Programa Nacional de Segurança do Paciente (2013), estabelece então, seis 

protocolos norteadores, visando à organização, implementação e ampliação da segurança do 

paciente nos serviços de saúde: 

 

 Cirurgia segura  

 Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde  

 Prevenção de úlceras por pressão  

 Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados  

 Identificação do paciente  

 Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.  

 

Tendo como outro objetivo: 

 

“Oferecer aos profissionais de saúde uma espécie de guia 
padronizado, com o passo a passo sobre situações que devem ser evitadas e 

normas que devem ser observadas nos hospitais, mas também quais práticas 

são as mais recomendadas para manter a segurança ao paciente.” 

(ANVISA,2013) 

 

 

 

 

 

 

2.2. Idosos hospitalizados 

O processo de envelhecimento da população faz parte da realidade de várias 

sociedades, demonstrando assim, um aumento da expectativa de vida e uma diminuição nas 

taxas de natalidade. Segundo Camacho e Coelho (2010), o envelhecimento é um processo 

universal que é compreendido por uma redução das atividades funcionais e possui algumas 

tendências em relação às enfermidades.  
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O Estatuto do Idoso foi instituído pela Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003 e garante os 

direitos que são assegurados para os indivíduos com mais de 60 anos, além de servir como 

base para que as políticas públicas consigam cada vez mais atingir de forma adequada essa 

população. 

 

Art 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por  

intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso 
universasl e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os 

idosos. (BRASIL,2003). 

 

A Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994, dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Essa 

política endossou direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, o que reafirma o direito à saúde 

nos diversos níveis de atendimento do SUS.  

De acordo com o Art. 4º das diretrizes da política nacional do idoso, deve haver: 

(BRASIL,1994) 

 

V - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 

prestação de serviços.  

 

Isto reafirma a necessidade de uma atenção especializada e uma mudança no padrão de 

atendimento dessa população, caracterizada pela vulnerabilidade. A humanização no 

atendimento se faz necessária assim como a divulgação de inovações científicas para um 

melhor tratamento desses indivíduos. 

 
É função das políticas de saúde contribuir para que mais pessoas alcancem idades 

avançadas com o melhor estado de saúde possível, sendo o envelhecimento ativo e 

saudável, o principal objetivo. Se considerarmos saúde de forma ampliada, torna-se 

necessária alguma mudança no contexto atual em direção à produção de um 

ambiente social e cultural mais favorável para população idosa. (BRASIL, 2010, p. 

13) 

 

Os idosos constituem uma população com grande vulnerabilidade para internação, em 

decorrência da descompensação de doenças crônicas não-transmissíveis que acometem essa 

população com maior facilidade através do declínio biológico ocorrido com o avançar da 

idade. Aponta – se como principais causas de internação hospitalar de idosos no SUS (Brasil, 

2008) 
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1)  Doenças do aparelho circulatório -  27,4% 

2)  Doenças do aparelho respiratório - 16,4% 

3)  Doenças do aparelho digestivo - 10,4% 

4)  Algumas doenças infecciosas e parasitárias -  8,1% 

5)  Neoplasias (tumores) -  7,9% 

6)  Doenças do aparelho geniturinário - 6,3% 

7)  Lesões de causas externas - 5,6% 

8)  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas - 5,3% 

9) Doenças de tecido conjuntivo - 2,1% 

10) Doenças do sistema nervoso -  2,0% 

 

Segundo o IBGE (2010), o processo de envelhecimento populacional tem como 

consequência o aumento dos óbitos desse grupo de idade no total de mortes. No Brasil, o 

envolvimento dos óbitos da população de 70 anos ou mais de idade foi de 43,9%.  

Diante do exposto, pode – se dizer que necessita – se de maior mobilização e atenção a 

medidas de segurança e proteção aos idosos. Os profissionais de saúde, através de sua prática, 

possuem grande compromisso com a realização e implementação dessas medidas, para 

melhor promoção do conforto, acolhimento e bem estar. 

 

 

 

2.3 Mídia Online 

Graças ao advento das novas tecnologias, a convergência dos meios de comunicação 

se tornou possível. A mídia online depende da participação ativa dos usuários e abomina a 

ideia de um aparelho que monopoliza o conteúdo de uma informação.  

Ao contrário das mídias tradicionais, na internet há uma democratização do acesso à 

informação e a possibilidade de diferentes interpretações, visões e análises de um mesmo 

conteúdo. Além disso, a partir de uma produção amadora, existe a probabilidade de um 

conteúdo se tornar viral, aspecto impensável nas mídias tradicionais características por limitar 

e/ou ocultar informações que vão contra seus interesses. Devido a internet, está ocorrendo 

uma mudança no modo como os setores da mídia operam e o modo como as pessoas pensam 

sobre sua relação com os meios de comunicação.  
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudo 

‘Método (do grego methodos; met'hodos significa, literalmente, “caminho para 

chegar a um fim”) é, portanto, o caminho em direção a um objetivo; metodologia é o estudo 

do método, ou seja, é o corpo de regras e procedimentos estabelecidos para realizar uma 

pesquisa’ (TARTUCE, 2006) 

Segundo Gil (2002, p. 17), pesquisa é definida como o: 

(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 

processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 

apresentação e discussão dos resultados. 

Trata-se de uma pesquisa documental, com abordagem qualitativa. Tem por objetivo 

correlacionar os eventos adversos em idosos hospitalizados publicados na mídia online com 

as metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pela OMS, através da 

identificação e análise dessas publicações. Para a pesquisa ser iniciada tornou-se necessária a 

existência de uma pergunta – quais são os eventos adversos que acometem idosos 

hospitalizados divulgados pela mídia – gerando dessa forma uma dúvida que fomentou a 

busca por respostas para aquela problemática.  

Com relação aos procedimentos utilizados para a captação de dados, será utilizado o 

modelo da pesquisa documental, que de acordo com Gil (2002, p.45): 

Pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 
essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetos da pesquisa. 
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Esse método investigativo demanda do pesquisador a necessidade de reflexão para que 

haja a correlação dos documentos que foram selecionados, de modo que os mesmos consigam 

responder às suas perguntas.  

Para Silva, et al. (2009. p.4), estudar documentos implica fazê-lo a partir do ponto de 

vista de quem os produziu, isso requer cuidado e perícia por parte do pesquisador para não 

comprometer a validade do seu estudo. 

Gil (1991) afirma que “pesquisas elaboradas a partir de documentos são importantes 

não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor 

visão desse problema ou, então, hipóteses que conduzem à sua verificação por outros meios”.  

Essa característica da pesquisa documental se adéqua aos objetivos no presente estudo, 

pelo fato de proporcionar uma visão ampla do cenário que envolve os idosos, com relação à 

segurança dos mesmos. Não serão pontuados somente os erros e sim os mesmos serão 

caracterizados e trarão uma noção de como e onde deverão ocorrer mudanças. 

A pesquisa documental possui fases a serem seguidas, sendo as mesmas estipuladas 

por Gil (2002, p.87): 

 

Fig. 1 - Fases da pesquisa documental.  

Fonte: A própria autora, 2014. 

 

 

Determinação dos objetivos 

Elaboração do plano de trabalho 

 

Identificação das fontes 

Localização das fontes e obtenção do material 

Tratamento dos dados 

Confecção das fichas, construção lógica e redação do 
trabalho. 
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O planejamento da pesquisa documental, para que a mesma possa ser executada ocorre 

de maneira simples, onde os objetivos são bem específicos e a consulta pode ser realizada nos 

mais diversos acervos. Torna-se fundamental também a averiguação de credibilidade e 

veracidade de todo e qualquer documento pesquisado. 

Segundo Gil (2002, p. 88) “O material utilizado nas pesquisas documentais pode 

aparecer sob os mais diversos formatos, tais como fichas, mapas, formulários, cadernetas, 

documentos pessoais, cartas, bilhetes, fotografias, fitas de vídeo e discos”  

 

 

3.2 Identificação das fontes 

O levantamento das publicações foi alcançado mediante o seguinte questionamento: 

quais são os eventos adversos que acometem pacientes idosos hospitalizados e que são 

divulgados pela mídia? Portanto as fontes documentais utilizadas para realizar este 

levantamento foram: Google, YouTube e G1 

 Para a correlação das publicações encontradas com os objetivos do presente estudo, 

foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: eventos adversos em idosos hospitalizados 

publicados nas mídias onlines, metas internacionais de segurança do paciente. E os seguintes 

critérios de exclusão: publicações que não sejam relacionadas com as metas internacionais. 

3.3 Localização das fontes e obtenção do material: 

Segundo Silva, et al (2009, p.4), a obtenção do material apresenta-se como 

importante fase da pesquisa documental, exigindo do pesquisador alguns cuidados e 

procedimentos técnicos acerca da aproximação do local onde se pretende realizar a 

“garimpagem” das fontes que lhes pareçam relevantes a sua investigação.  

Os espaços de pesquisa são orientados pela própria natureza do estudo, portanto a 

localização dos documentos pode ser muito diversificada. Essa distinção vai exigir 

que o pesquisador tenha conhecimento do tipo de registro e informações que 

abrigam as instituições visitadas e a seleção de fontes adequadas. 

(CALADO;FERREIRA, 2004, p.4) 

 

Um plano de trabalho foi realizado, conforme esquema abaixo (figura 2), para 

direcionar a coleta das informações, onde foram eleitos os descritores, as fontes para a 

pesquisa e a construção de quadros para o acondicionamento dos dados obtidos e gráficos 

para facilitar a análise dos mesmos.  
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Fig. 2 - Plano de Trabalho  

 

 Fonte: A própria autora, 2014. 

 

No primeiro momento foram eleitos os descritores “eventos adversos” e “idosos” para 

a obtenção das informações desejadas, porém nenhuma publicação foi encontrada utilizando-

se o agrupamento destes descritores. A partir disso a busca foi realizada através do uso da 

seguinte frase de busca: “erros com idosos no hospital” 

  As fontes escolhidas para a aquisição dos dados foram: Google, YouTube e G1. Estas 

três fontes configuram-se como principais na eleição de pesquisa da população, pois já estão 

associadas ao sucesso e popularização da pesquisa, além de possuírem cobertura nacional e 

amplo material para o estudo.  

Vale ressaltar, que uma mesma noticia se repete em várias fontes de busca, o que 

resulta em numero absoluto menor do que o publicado. Isso se dá devido a facilidade de 

propagação de uma mesma noticia em um canal via WEB, ou seja, tem-se uma mesma noticia 

divulgada em vários domínios de forma instantânea e viral. 

 

3.4 Seleção e avaliação das notícias. 

 A leitura seletiva das notícias extraídas das fontes: Google, YouTube e G1, foi relizada 

através de uma análise, do título e conteúdo da publicação. Segundo Gil (2002, p.89) a análise 

de conteúdo desenvolve-se em três fases. A primeira é a pré-análise, onde se procede à 

escolha dos documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do material para análise. A 

segunda é a exploração do material, que envolve a escolha das unidades, a enumeração e a 

classificação. A terceira etapa, por fim, é constituída pelo tratamento, inferência e 

interpretação dos dados. 

 

Frase de busca: 
"Erros com idosos 

no hospital." 

Fontes de busca: 

Google, Youtube, 
G1 

Criações de 
gráficos e quadros 

para análise. 

Resultados e 
Discussão 
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Fig. 3 - Seleção das notícias  

 

 

 

Fonte: A própria autora, 2014. 

 

As informações foram adquiridas durante o processo de pesquisa ocorrido no mês de 

abril do presente ano, sendo que as mesmas sofreram uma pré-análise para verificação da 

existência de correlação entre as mesmas com os objetivos da pesquisa, ou seja, foram 

selecionadas apenas as noticias que contemplavam em seu conteúdo a temática do estudo em 

questão e posteriormente ficaram acondicionas numa matriz de análise (via apêndice I). 

Foram 22 notícias levantadas que associavam “erros com idosos no hospital”, porém apenas 

14 consideravam os objetivos desta pesquisa. Os demais ratificaram o panorama caótico da 

saúde brasileira, onde há omissão de socorro, má assistência, demora em se obter um leito ou 

o atendimento de especialidades, dentre outros. 

 

 

 

YouTube: 

8 notícias 

Exclusão das 
publicações 

Resultado: 

5 notícias 

G1: 

12 notícias 

Exclusão das 
publicações 

Resultado: 

9 notícias 

Google: 

2 notícias 

Exclusão das 
publicações 

Resultado: 

0 notícias 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A segurança do paciente consiste em um problema de saúde pública global e 

indicadora da qualidade do cuidado que está sendo prestado. Torna-se inegável sua relevância 

visto que, em algum momento da vida, qualquer indivíduo necessitará de cuidados do sistema 

de saúde e o ambiente hospitalar se configura como potencial fornecedor de riscos ao paciente 

devido à complexidade do cuidado oferecido. 

4.1 Perfil das Notícias selecionadas. 

A tabela abaixo traz informações a respeito do ano de publicação das notícias 

envolvendo eventos adversos em idosos hospitalizados, na qual se verifica uma notoriedade 

para os anos de 2012 e 2013 que contemplaram um maior número de eventos adversos com 

idosos e foram publicados na mídia de domínio online. O fato é justificável pelo Programa 

Nacional de Segurança do Paciente ter sido instituído em abril do ano de 2013 e, desse modo,  

ter possibilitado uma maior visibilidade para a temática da segurança. 

 

Tabela 1 - Distribuição das notícias por ano. 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora, 2014. 

 

 

ANO AMOSTRA PORCENTAGEM 

2009 1 7% 

2011 1 13% 

2012 6 40% 

2013 5 33% 

2014 1 9% 
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4.2 Localização da notícia. 

Com relação ao mapeamento dos estados onde mais ocorreram eventos adversos com 

idosos e foram publicados, a Região Sudeste concentra 57% dos casos em questão, o que 

muito se deve a centralização da população nessa área do território brasileiro. 

 

Tabela 2 - Distribuição das notícias por estados. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA DOS ERROS AMOSTRA PORCENTAGEM 

São Paulo-SP 2 14% 

Rio Grande do Sul – RS 3 22% 

Ceará – CE 1 7% 

Rio de Janeiro – RJ 4 29% 

Patos – PB 1 7% 

Minas Gerais – MG 2 14% 

Campo Grande – MT 1 7% 

   

 

4.3 Formação dos profissionais envolvidos  

Gráfico 1 - Distribuição das categorias profissionais. 

 

Ficou evidenciado no gráfico acima que a categoria de técnico de enfermagem 

apareceu como a maior causadora dos eventos adversos, totalizando (64%) das notícias 

29% 

7% 64% 

Categoria profissional: 

Médicos: 

Enfermeiros: 

Técnicos de Enfermagem: 
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encontradas. Vale ressaltar que essa categoria é configurada como executora do cuidado e, por 

diversas vezes, está sobrecarregada com uma grande demanda de pacientes. 

O enfermeiro como supervisor dessa categoria encontra-se em (7%) dos casos, sendo 

que, se pensarmos em equipe de enfermagem, (71%) dos eventos adversos ocorreram por 

meio dessa classe. 

 

Gráfico 2 - Distribuição das notícias por metas. 

 

De acordo com o panorama encontrado, verifica-se que segurança na administração de 

medicamentos consiste na meta mais infringida e, consequentemente, não alcançada. Além 

disso, não foram encontradas publicações referentes a quedas, o que demonstra um possível 

alcance desta meta.  

 

4.4 Categorização das Notícias. 

Para o armazenamento das notícias, seis tabelas foram construídas e categorizadas 

por metas internacionais, para que dessa forma pudessem ser analisadas e contabilizadas. 

 

4.4.1 Identificação correta do paciente (Meta 1) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Meta 01 Meta 02 Meta 03 Meta 04 Meta 05 Meta 06 

Notícias: 

Notícias 
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Quadro 1 - Notícias encontradas com a meta 01  

Título da 

Matéria 
Ano Estado Fonte 

Sexo e idade 

do idoso 

Evento 

Adverso 

Instituição 

hospitalar 
Setor 

Categoria 

profissional 

Erro em 

hospital faz 

paciente 

receber 

plaquetas 

sem 

necessidade 

em Tatuí 

 

2014 SP G1 
65, 

masculino 

Tempo de 

internação 

prolongado 

Pública EMG Téc. Enf 

Idoso morre 

com 

suspeita de 

erro em 

transfusão 

no CE 

2009 CE G1 
93, 

masculino 
Morte Pública 

Enferm

aria 
Téc. Enf 

Fonte: A própria, autora, 2014. 

Como parte integrante do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a ANVISA 

lançou em 2013 um protocolo direcionado para a identificação correta de pacientes. Segundo 

ANVISA (2013, p.2), a finalidade deste protocolo é garantir a correta identificação do 

paciente a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. O processo de identificação do paciente 

deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina.  

A identificação correta do paciente deve ocorrer no momento de admissão hospitalar e 

perpetuar até a alta. Torna-se necessária uma atenção constante com relação à identificação, 

pois há situações onde ocorrem transferências hospitalares, mudanças de leito e/ou setor e, até 

mesmo incorporação de profissionais que não estejam acostumados com a rotina da 

instituição, potencializando, assim, a ocorrência de erros. 

De acordo com ANVISA (2013, p.3), para assegurar que todos os pacientes sejam 

corretamente identificados, é necessário usar pelo menos dois indicadores em pulseira branca 

padronizada, colocada num membro do paciente para que seja conferido, antes do cuidado, o 

nome completo dele e o número de prontuário, que são geralmente os indicadores mais 

utilizados. Vale ressaltar que a pulseira deverá ser feita de material impermeável, flexível, 

inviolável e de preferência impressa para os que os dados sejam legíveis.  

É importante levar em consideração que pacientes idosos, em sua maioria, possuem o 

nível de consciência diminuído, o que pode dificultar a confirmação da identificação do 
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mesmo de maneira verbal. Em contrapartida, a legislação confere aos idosos a presença de 

acompanhantes que são mais um elemento para confirmar a identificação desse paciente. 

  Os erros levantados pelo presente estudo demonstram uma fragilidade no momento 

de confirmar que a assistência prestada está sendo destinada ao paciente correto. Segundo 

ANVISA (2013, p.3), a confirmação da identificação do paciente será realizada antes do 

cuidado. Inclui a orientação da administração de medicamentos, do sangue e de 

hemoderivados, da coleta de material para exame, da entrega da dieta e da realização de 

procedimentos invasivos. 

O profissional de enfermagem, que tem como essência a prestação de cuidados, deverá 

estar sempre atento ao potencial risco de uma intervenção. No caso de uma das notícias 

encontradas, o dano ocasionado foi a morte de um idoso em decorrência de uma transfusão 

sanguínea errônea, onde uma simples checagem adequada das informações, não permitiria tal 

equívoco e um dano de gravidade letal. 

 

4.4.2 Comunicação Efetiva (Meta 2) 

Quadro 2 - Notícias encontradas com a meta 02  

Título da Matéria Ano Estado Fonte 

Sexo e 

idade do 

idoso 

Evento 

adverso 

Instituição 

hospitalar 
Setor 

Categoria 

profissional 

MP-RJ denuncia 4 

médicos e uma 

técnica em 

enfermagem por 

erros 

 

2013 RJ G1 
85, 

masculino 
Morte Particular UTI Médica 

Fonte: A própria autora, 2014. 

 A equipe de saúde é caracterizada por ser multiprofissional e, dessa maneira, torna-se 

indispensável uma articulação harmoniosa entre os elementos constituintes desta grande 

engrenagem, que visa uma assistência de qualidade. 

 O prontuário é um acervo detalhado de todas as informações pertencentes à cada 

paciente e nele devem estar contidos os relatos de todos os profissionais, para que dessa 

forma, eles “se comuniquem” de maneira escrita,  assim também a passagem de plantão e a 

ocorrência de rounds são formas verbais para a troca de informações. Esses instrumentos, se 



33 
 

utilizados da maneira correta, são eficientes na prevenção da ocorrência de erros relacionados 

ao cuidado.  

 De acordo com ANVISA (2013, p.68) os eventos adversos relacionados às falhas no 

processo de comunicação estão altamente relacionados com as prescrições ou ordens verbais e 

informações relativas a resultados de exames, o que ratifica a publicação encontrada onde o 

dano ocasionado foi o óbito de um idoso que foi transferido de setor sem o suporte de 

oxigênio necessário, pois não estava prescrito.  

 Para que erros como esses não voltem a acontecer, é indispensável a predominância de 

uma comunicação clara, objetiva e completa entre os profissionais de saúde envolvidos com a 

assistência prestada. Vale lembrar que, o atendimento proporcionado para ser efetivo, deve 

ocorrer com o compartilhamento das informações, para que assim cada profissional atue 

conforme suas competências. 

  

4.4.3 Segurança dos medicamentos de alta vigilância. (Meta 3) 

Quadro 3 - Notícias encontradas com a meta 03  

Título da 

Matéria 

 

 

Ano Fonte Estado 

Sexo e 

idade do 

idoso 

Evento 

adverso 

Instituição 

hospitalar 
Setor 

Categoria 

profissional 

Idosa teria 

morrido por 

receber sopa 

na veia em 

hospital de 

Barra Mansa 

 

2012. YouTube RJ 
88, 

feminino 
Morte Pública Enfermaria Enfermeira 

Idosa morre 

em hospital do 

Rio após ter 

café com leite 

injetado na 

veia 

15.10.2012 

 

2012 YouTube RJ 
80, 

feminino. 
Morte Pública Enfermaria Téc. Enf 

Erro de 

técnica de 

enfermagem, 

pode ter 

levado um 

idoso à morte 

em Patos, 

PB. 

2013 G1 PB 
83, 

masculino 
Morte Pública Enfermaria Téc. enf. 

Diretor de 

hospital 

confirma 

erro em 

2013 G1 MG 
83, 

masculino 

Tempo 

prolongado 

de 

internação. 

Particular UTI Téc. Enf 
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medicação de 

idoso que 

está na UTI. 

Santa Casa 

de Campos 

Belo admite 

erro em 

aplicação de 

glicerina em 

idosa de 80 

anos. 

2012 G1 MG 
80, 

feminino. 
Morte Pública UTI Téc. enf. 

Polícia 

investiga a 

morte de um 

idoso por 

alimento 

aplicado na 

veia no RS. 

2012 G1 RS 
91, 

masculino. 
Morte Particular Enfermaria Téc enf. 

Idosa tem 

alimentação 

injetada na 

veia em 

hospital de 

Osório, RS. 

2013 G1 RS 
91, 

feminino. 

Tempo 

prolongado 

de 

internação. 

Pública Enfermaria Téc.enf. 

Idoso recebe 

medicação 

trocada  

em hospital de 

São Gonçalo 

(RJ) 

2013 YouTube RJ 
70, 

masculino 

Tempo 

prolongado 

de 

internação 

Pública UTI Téc. Enf 

Fonte: A própria autora, 2014. 

As falhas no processo de utilização de medicamentos constituem um quadro grave no 

processo assistencial de saúde e são consideradas fatores importantes na colaboração para a 

diminuição da segurança do paciente. Com relação a esse cenário preocupante, a ANVISA 

lançou um protocolo voltado para a segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos e tem por finalidade, promover práticas seguras no uso de medicamentos em 

estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2013,p.2). 

  As três fases consideradas “barreiras” para que o erro não aconteça são abordadas no 

protocolo de segurança dos procedimentos corretos que devem ser utilizados na prescrição, 

distribuição e administração dos medicamentos discriminados passo a passo. Segundo Brasil 

(2013, p.30) a etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicação 

derivado dos processos de prescrição e dispensação, aumentando, com isso, a 

responsabilidade do profissional que administra os medicamentos.  

O protocolo traz, como fundamental na etapa de administração de medicamentos, a 

verificação dos nove certos, sendo eles: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora 

certa, dose certa, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa. E de acordo com 
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Brasil (2013, p.32) os nove certos não garantem que os erros de administração não ocorrerão, 

mas segui-los pode prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a segurança e a 

qualidade da assistência prestada ao paciente durante o processo de administração de 

medicamentos. 

Uma publicação levantada por esse estudo aponta uma sequência de erros que permeia 

por outras metas internacionais de segurança do paciente, onde os familiares não sabiam o 

diagnóstico do paciente, já que cada médico informava uma situação. O resultado é que ele 

não possuía pulseira de identificação e recebia medicação destinada a outro paciente. Esse 

caso demonstra uma total falta de comunição entre a equipe médica e a deficiência de 

recursos humanos capacitados. 

Identificou-se também que o momento de eleição da via correta para administração de 

alimentação constitui-se como principal fator desencadeante de erros levantados pelo estudo, 

sendo que os mesmos ocasionaram óbitos em alguns casos.  

Dois casos levantados pelo presente estudo apresentaram a troca de soro fisiológico 

por glicerina como ato determinante do evento adverso, demonstrando assim, que a etapa de 

verificação do medicamento certo antes de ser administrado não estava sendo respeitada.   

É possível verificar, portanto, que ainda há uma lacuna no processo que diz respeito à 

administração de medicamentos e, de acordo com Brasil (2013, p.2), a incorporação de 

princípios para reduzir erros humanos minimizando os lapsos de memória, promovendo 

acesso a informações sobre os medicamentos e desenvolvendo padrões internos de 

treinamento reduz a probabilidade de falhas e aumenta a chance de interceptá-las antes de 

resultar em prejuízo ao paciente.  

A equipe de enfermagem é responsável pela administração de medicamentos, 

entretanto, muitas falhas podem ser ocasionadas por conta da carga horária de trabalho 

excessiva, a falta de recursos humanos compatíveis com a demanda de pacientes, o volume de 

afazeres, o estresse e, principalmente, a falta de qualificação.  

4.4.4 Cirurgias em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos. (Meta 4) 

Quadro 4 - Notícias encontradas com a meta 04  

Título da Matéria Ano Estado Fonte 

Sexo e 

idade do 

idoso 

Evento 

adverso 

Instituição 

hospitalar 
Setor 

Categoria 

profissional 

Idosa é vítima de 

erro médico em 

hospital 

universitário de 

2012 MT YouTube 
70, 

feminino 
Sequela Pública C.C Médico 
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Campo Grande. 

Idosa de 87 anos é 

operada na perna 

errada em Novo 

Hamburgo, RS. 

2012 RS G1 
87, 

feminino 
Sequela Pública C.C Médico. 

Fonte: A própria autora, 2014. 

Os procedimentos cirúrgicos possuem um potencial risco para a ocorrência de eventos 

adversos em decorrência de sua magnitude. Como consequência disso, foi lançado um 

protocolo visando à qualidade assistencial destes procedimentos, onde a finalidade do mesmo, 

segundo ANVISA (2013, p.2), é determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a 

ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o 

aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no 

paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura. 

A lista de verificação de cirurgia segura (via anexo) configura-se como importante 

ferramenta para a redução de incidentes cirúrgicos. Para a aplicabilidade dela, um membro da 

equipe ficará responsável pela averiguação da checagem dos itens pertencentes à lista. 

Uma das atribuições do condutor, profissional designado para conferência da lista, 

consiste na verificação da demarcação do sítio cirúrgico. De acordo com ANVISA (2013, p.7) 

o condutor deverá confirmar se o cirurgião fez a demarcação do local da cirurgia no corpo do 

paciente naqueles casos em que o procedimento cirúrgico envolve lateralidade, múltiplas 

estruturas ou múltiplos níveis. Dessa forma a publicação que evidencia cirurgia em membro 

errado, ressalta a importância da utilização desta lista. 

O outro erro evidenciado também poderia ter sido evitado mediante o uso da lista, 

onde segundo ANVISA (2013, p.10) o profissional de enfermagem ou o instrumentador 

deverá confirmar verbalmente a conclusão das contagens finais de compressas e agulhas. Nos 

casos de cirurgia com cavidade aberta, a conclusão da contagem de instrumental também deve 

ser confirmada.  

  

4.4.5 Redução do risco de infecção associado aos cuidados de saúde. (Meta 5) 

Quadro 5 - Notícias encontradas com a meta 05  

Título da 

Matéria 
Ano Estado Fonte 

Sexo  e 

idade do 

idoso 

Evento 

adverso 

Instituição 

hospitalar 
Setor 

Categoria 

profissional 

Gabriela Sou 

da Paz - 

Caso 

Clemente 

2011 SP YouTube 
75, 

masculino 
Sequela Pública Enfermaria Médica 
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Jardim 

Vítima de 

Erro Médico 

 

Fonte: A própria autora, 2014. 

 Segundo BRASIL (2013, p.74) infecções de sítio cirúrgico, pneumonia associada à 

ventilação mecânica, infecções associadas a cateteres e infecções do trato urinário associadas 

ao uso de sondas estão dentre os principais tipos de eventos destacados na literatura 

pertinente, sendo estes oriundos de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e 

tornaram-se foco da segurança do paciente. 

  Dessa maneira, a publicação está inserida no mapeamento das causas mais corriqueiras 

que desenvolvem eventos adversos oriundos de infecções relacionadas à assistência à saúde, 

(IRAS) já que o paciente adquiriu uma infecção no cateter venoso, que foi implantado para 

administração de medicamentos e, em decorrência da infecção não tratada, ocorreu a 

amputação do membro esquerdo. 

A Aliança Mundial pela Segurança do Paciente identificou a necessidade de se reduzir 

o número de infecções adquiridas no ambiente hospitalar e, por isso, lançou em 2005, sua 

primeira campanha voltada para essa temática, tendo como título “Uma Assistência Limpa é 

uma Assistência mais Segura”, e principal foco, a higienização das mãos. 

No Brasil, existe um protocolo voltado para a higienização das mãos em serviços de 

saúde e de acordo com BRASIL (2013, p.2) sua finalidade é instituir e promover a higiene das 

mãos nos serviços de saúde do país com o intuito de prevenir e controlar as infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IRAS), visando à segurança do paciente, dos profissionais 

de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes. 

O ato de higienizar as mãos é simples e de grande eficácia para a redução da 

transmissão de micro-organismos e, por conseguinte, evita que pacientes adquiram IRAS. Os 

profissionais de saúde devem ser constantemente lembrados sobre o benefício que o método 

certo de lavagem das mãos traz não só para os pacientes, mas também para si próprios. 

O enfermeiro, como supervisor de sua equipe, deverá alertar e instruir seus técnicos 

com relação à técnica correta de higienização das mãos, assim como a importância deste ato. 

Salientando que essa simples ação reduz o número de infecção cruzada entre pacientes. 
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4.4.6 Redução do risco de lesões ao paciente em decorrência de queda. (Meta 6) 

Em contrapartida, não houve nenhuma publicação em que se envolve o elemento 

queda como gerador de episódios não seguros em idosos hospitalizados, o que sugere um 

possível alcance desta meta. Segundo ANVISA (2013, p.72) “As quedas estão entre os 

principais eventos adversos a serem prevenidos em instituições de saúde. Entre os pacientes 

idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, as quedas estão entre as causas mais 

comuns de injúrias, provocando traumas teciduais, fraturas e até mesmo a morte”.  

A queda não é um evento pontual e muita das vezes torna-se subnotificado, pelo 

simples fato de ocorrer quando o paciente está sozinho ou até mesmo com seu acompanhante. 

Suas complicações secundárias não são correlacionadas ao evento, porque simplesmente há 

uma dificuldade em que elas sejam vistas. O erro de medicação ou cirurgia incorreta são 

vinculados, imediatamente assim que ocorrem, à uma má assistência.  

O fato da queda não ser abordada de forma incisiva pela mídia pode estar relacionado 

a questão dela ser de difícil percepção e não estar vinculada a um erro de exclusividade do 

profissional e o familiar do paciente não identificar a correlação entre a queda e sua 

complicação. 

A equipe de enfermagem tem papel fundamental na prevenção de quedas através do 

quesito vigilância e levantamento dos potenciais fatores de risco. O idoso configura-se como 

clientela mais fragilizada para este tipo de evento, em decorrência do próprio processo de 

envelhecimento, suas alterações de postura e sensoriais, grande volume de medicamentos e 

condições de infraestrutura que não contemplam as particularidades do idoso. 

 

Quadro  6 - Correlação das notícias com as metas internacionais 

O quadro resumido abaixo foi construído a fim de facilitar a visualização da 

correlação existente entre a notícia encontrada e a meta não alcançada.  

Notícia 
Meta 

Internacional 

Erro em hospital faz paciente receber plaquetas sem necessidade em 

Tatuí. 

Meta 1 

Meta 3 

Idoso morre com suspeita de erro em transfusão no CE. Meta 1 
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Meta 3 

 

MP-RJ denuncia 4 médicos e uma técnica em enfermagem por erros. 

 

Meta 2 

Idosa teria morrido por receber sopa na veia em hospital de Barra Mansa 

 
Meta 3 

Idosa morre em hospital do Rio após ter café com leite injetado na veia 

15.10.2012 

 

Meta 3 

Erro de técnica de enfermagem,pode ter levado um idoso à morte em 

Patos, PB 
Meta 3 

Diretor de hospital confirma erro em medicação de idoso que está na UTI. Meta 3 

Santa Casa de Campos Belo admite erro em aplicação de glicerina em 

idosa de 80 anos. 
Meta 3 

Polícia investiga a morte de um idoso por alimento aplicado na veia no 

RS. 
Meta 3 

Idosa tem alimentação injetada na veia em hospital de Osório, RS Meta 3 

Idoso recebe medicação trocada  

em hospital de São Gonçalo (RJ) 

Meta 1 

Meta 2 

Meta 3 

Idosa é vítima de erro médico em hospital universitário de Campo 

Grande. 
Meta 4 

Idosa de 87 anos é operada na perna errada em Novo Hamburgo, RS. Meta 4 

Gabriela Sou da Paz – Caso Clemente Jardim Vítima de Erro Médico Meta 5 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Organizações internacionais e nacionais geraram, através de pesquisas, intervenções 

para a segurança do paciente, visto que os eventos adversos evitáveis são configurados, 

muitas das vezes, como práticas inseguras de caráter simples. Exemplos disso são as 

iniciativas, de âmbito mundial, voltadas para a lavagem das mãos. As metas internacionais de 

segurança do paciente estipuladas pela OMS são implementadas a fim de garantir a creditação 

da instituição hospitalar.  

Torna-se necessário um esforço de todos os profissionais de saúde para que os erros de 

assistência sejam diminuídos. A equipe de saúde deve estar envolvida com a segurança do 

paciente, já que a mesma é responsabilidade de cada profissional. Os erros de assistência são 

expressos através de sequelas, tempo de internação aumentado e até mesmo vidas perdidas. 

Portanto, cada profissional deverá estar em constante vigilância com o potencial risco do 

exercício de suas atividades visando um cuidado seguro. 

Infelizmente o erro possui mais ênfase do que a prevenção, o que acaba ocasionando 

uma subnotificação dos casos em decorrência do medo à exposição. Dessa maneira, não é 

possível conhecer os reais potencias fatores de risco e assim evitar a ocorrência e, 

consequentemente, sua recorrência. 

Os idosos constituem uma clientela frágil e vulnerável, pois apresentam peculiaridades 

diferentes das demais faixas etárias, e por isso deve haver uma ponderação com relação aos 

problemas subjacentes à queixa principal. Torna-se necessária uma avaliação das atividades 

cognitivas, funcionais, nutricionais, psíquicas e sociais, já que elas interferem diretamente no 

grau de dependência desse idoso, assim como no seu estado de saúde geral. 

Trata-se de um estudo de relevância por abordar um tema emergente e de preocupação 

internacional. Alerta a academia e a sociedade, pois demonstra a realidade profissional em 

que estamos inseridos. Promove pensamento crítico-reflexivo sobre a necessidade de 
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compreender que a assistência prestada ao paciente idoso deve exigir do profissional que a 

executa embasamento científico e conhecimento das particularidades dessa clientela. 

No decorrer do estudo verificou-se a inexistência de protocolos voltados 

especialmente para a clientela idosa e a necessidade de se modificar a assistência voltada para 

os idosos, visto que eles constituem a parcela da população com o maior número de 

hospitalização devido às causas do próprio processo de envelhecimento. Portanto, o estudo 

traz como contribuição, a elaboração de um quadro (via apêndice II) com ações de 

enfermagem voltadas para o alcance das metas internacionais na clientela idosa. Com isso, há 

possibilidade de incentivas novas pesquisas com relação à segurança do paciente idoso 

hospitalizado ao considerar que esta pesquisa não se esgota na presente discussão. 

 

.  
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APÊNDICE I 

 

 Matriz de análise: 

 

Título 

da 

matéria 

Ano Estado Fonte 

Sexo e 

idade 

do 

idoso 

Evento 

adverso 

Instituição 

hospitalar 
Setor 

Categoria 

profissional 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II 

 Recomendações para ações de enfermagem relacionadas à segurança do paciente 

idoso: 
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Metas: Intervenções de Enfermagem: 

Identificação correta do paciente. 

 Identificação do paciente com o uso 

de pulseira e os indicadores (nome 

completo, número de prontuário, 

data de nascimento, dentre outros); 

 Confirmar a identidade do paciente 

com seu acompanhante (caso o 

mesmo esteja presente); 

 Em caso de lucidez do paciente 

pergunte o nome do mesmo, mas 

sem indução de confirmação. 

Exemplo: Qual o nome do senhor 

(a)?  

Ao invés de perguntar: Você é 

senhor João? 

 Em caso de pacientes com nomes 

parecidos, colocá-los distante um do 

outro e sinalizar para toda equipe. 

Comunicação eficaz 

 Realizar todos os registros de 

enfermagem de forma legível, 

detalhada e completa; 

 Participação da enfermeira nos 

rounds, a fim de posicionar-se e 

trocar informações sobre todos os 

pacientes, salientando as 

particularidades do idoso. 

Segurança na administração dos 

medicamentos 

 Respeitar a fase dos nove certos 

 Supervisão da Enfermeira na 

administração de medicamentos em 

casos de pacientes com grande 

volume de medicações; 

 Educação continuada para preencher 

as lacunas existentes com relação à 

execução da terapia medicamentosa 

Cirurgias em local de intervenção, 

procedimentos e pacientes corretos. 

 Intra-operatório: atuar como 

condutor e realizar o preenchimento 

de todos os itens da lista de 

verificação de cirurgia segura. 

 

Redução do risco de infecção associado aos 

cuidados de saúde 

 Educação continuada para alertar os 

profissionais de enfermagem sobre a 

importância da higienização das 

mãos  

 Manter unhas curtas 
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 Observas exigências na NR - 32 

 

Redução do risco de lesões ao paciente em 

decorrência de queda 

 Avaliar, no momento da admissão, 

as peculiaridades do idoso: marcha 

prejudicada, postura e diminuição da 

acuidade visual  

 Seguir os protocolos de queda 

estabelecidos em cada instituição 

hospitalar 

 Orientar os acompanhantes sobre os 

riscos dos efeitos colaterais de 

alguns medicamentos em relação à 

queda. 

 Manter grades levantadas. 

 Orientar os acompanhantes que a 

saída do paciente idoso do leito 

deverá ser acompanhada por um 

profissional de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


