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RESUMO 

 

A garantia de segurança aos pacientes internados é objeto de preocupação pelas unidades 

hospitalares, destacando-se os problemas relacionados a medicamentos, como podem ser os  

eventos adversos. Eles são danos não intencionais ao paciente, que acontecem no decorrer da 

prática do cuidado de saúde. O objetivo deste estudo foi caracterizar os eventos adversos 

ocorridos em unidades intensivas de um hospital universitário nas internações ocorridas de 

Dezembro de 2015 a Março de 2016, utilizando a metodologia IHI Global Trigger Tool® 

como norteadora. Além disso, também foi realizada a análise da qualidade dos prontuários, 

fator este impactante para a garantia de informação não só para pesquisas como também para 

a comunicação entre profissionais de saúde. Foram avaliados 40 prontuários, onde se 

encontrou 118 eventos adversos, com 97 % de prevalência de rastreadores e 82 % de eventos 

(297 eventos/ 100 prontuários). Os rastreadores com melhor desempenho na identificação dos 

eventos foram os de Administração de Hemoderivados (5 eventos – Valor Preditivo Positivo 

(VPP) = 1), Parada Cardíaca, Pulmonar ou necessidade de rápida reativação pela equipe (20 

eventos - VPP = 0,95) e  Realização de procedimentos dentro da unidade intensiva (6 eventos 

- VPP = 0,86). A concordância em relação à presença de eventos adversos entre os revisores 

ficou na faixa de 48 a 61 %, com Kappa de 0,141 a 0,290 em relação à classificação destes 

eventos. A análise dos prontuários revelou ter qualidade geral razoável, o acesso às 

informações entre moderado e fácil e a qualidade da informação também entre moderada e 

fácil. Esses dados indicam a necessidade de maior treinamento para situações de emergências 

e na prevenção desses acontecimentos, além de maior abordagem de forma a evitar infecções 

hospitalares. Estes podem ser promovidos pela capacitação continuada desses profissionais e 

na elaboração/ revisão de protocolos institucionais sobre o assunto.  

 

Palavras – chave: Segurança do Paciente; Eventos Adversos; Rastreadores.  
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ABSTRAT 

 

The assurance of hospitalized patient safety has become the object of preocupation by 

hospital unitis,  principally at relacioned by medicine, how could be the adverse events. They 

are patients harms do not intentionals that happen during the healthcare pratices. The purpose 

of this work was characterize universitary hospital events happened in the intensive units in 

hospitalizations from Decembrer 2015 to March 2016, using the guiding IHI Global Trigger 

Tool® Methodology. Besides that, the record’s quality was analyse too, because this fator has 

impact in the ensure informations to studies and to the health profissionals communication. 

The analyze of 40 records identify 118 adverse events with 97 % of prevalence of triggers and 

82 % of events (297 events/ 100 records). Among the most prevalent triggers ware the Use of 

blood products (5 events – Preditive Positive Value (PPV) = 1), Heart or Pulmonar attack or 

necessity of rapid response team (20 events – PPV = 0,95) and procidures inside de intensive 

unity (6 events - PPV = 0,86). About the concordance between reviewers was around 48 % 

and 61 %, with Kappa Index ware around 0.141 and 0,290 about adverse events’ 

classification. The analyse of records quality showed reasonable, the information acess was 

between moderate and easy and the information quality between moderate and easy too. That 

dates indicates the need for more training to emergence situations and to prevent these events, 

and give more attention to prevent hospitalar infections. That can be improved by continuous 

training of these professionals and the preparation/ review of the institutional protocols about 

this theme. Besides that, the assurance of improvement by records annotation will facilitate 

communication in the health team and contribute to future researches. 

 

Keywords: Patient Safety; Adverse Events; Triggers. 
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1. Introdução 

 

Considerando a moderna tecnologia e os conhecimentos atuais na área médica, 

espera-se que o paciente tenha a melhor assistência possível durante o seu período de 

internação. Apesar disso, a preocupação mundial com a Segurança do Paciente 

demonstra que ele está exposto a riscos de danos derivados da assistência em saúde, 

mesmo que não intencionais. 

Em 1991, com a publicação do Harvard Medical Pratice Study, estimou-se que 

nos Estados Unidos 98 mil pacientes morriam em decorrência de eventos adversos 

relacionados ao cuidado em saúde anualmente (BRENNAN et al., 1991; LEAPE et al., 

1991). Em 2013, a estimativa aumentou e chegou a 210 mil pacientes (JAMES, 2013). 

No Brasil, os eventos também ocorrem, com prevalência variável, sendo de 6,3 % 

(PORTO et al., 2010), 14,3 % (ROQUE & MELO, 2012) e 15,6 % (ROZENFELD et 

al., 2009) das internações analisadas. 

Além da questão ética de não prejudicar o paciente e da garantia da qualidade do 

serviço prestado pela instituição de saúde, o custo extra que estes eventos impõem é um 

fator importante, que os transformam ainda mais em objeto de estudos. Um estudo 

britânico identificou que em 110 pacientes com eventos adversos, houve aumento 

médio no período de internação de 8,54 dias e um custo direto adicional de 290.268 

libras (VINCENT; NEALE & WOLOSHYNOWYCH, 2001). Na Espanha, em relação 

ao total das internações registradas entre 2008 a 2010, o custo adicional decorrente dos 

eventos adversos foi de 88.268.906 euros, aproximadamente 6,7 % do custo total em 

saúde no país (ALLUÉ et al., 2014). No Brasil, estima-se que o custo das internações 

hospitalares cujos pacientes sofreram eventos adversos seja 200,5 % superior aos sem 

eventos (PORTO et al., 2010).  

Apesar de a ocorrência de eventos adversos ser uma realidade comum em todas as 

unidades hospitalares do mundo, fatores relacionados com o perfil de público de 

atendimento e de profissionais envolvidos, assim como outros, faz com que a 

prevalência e o tipo de evento variem de uma instituição para outra (VINCENT, 2003). 

De forma a facilitar a visualização destes casos, metodologias vêm sendo desenvolvidas 

e utilizadas, garantindo ferramentas cada vez mais precisas e de baixo impacto 

financeiro à instituição. Com isso, é possível comparar realidades discutidas em outros 
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estudos e utilizar soluções por eles encontradas como base para transformações 

institucionais, estando assim a Segurança do Paciente mais acessível a diferentes 

públicos e níveis de atenção. 

O conceito de Segurança do Paciente, segundo a legislação brasileira, é a 

‘redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à 

saúde’ (BRASIL, 2013a). Ela é obtida através de um ‘conjunto de ações voltadas à 

proteção do paciente contra riscos, eventos adversos e danos desnecessários durante a 

atenção prestada nos serviços de saúde’ (BRASIL, 2011). Com isso, fica claro que para 

que os danos possam ser reduzidos é necessário o trabalho em equipe, que deve ser 

conscientizada da sua importância na identificação dos eventos e ação preventiva contra 

novos casos. 

Mesmo com tantos esforços, estudos recentes concluíram que este tema não vem 

sendo divulgado em instituições de ensino como a importância sugere (CAUDURO et 

al., 2017), assim como entre os gestores de unidades de saúde (MELLO & BARBOSA, 

2017). Considerando a área acadêmica como uma forte impulsionadora das 

transformações e o apoio fundamental das lideranças para ações com impacto no 

paciente, esta realidade é limitadora para a melhoria do cenário de eventos adversos no 

Brasil. 

A área de Gestão de Risco, definida como a ‘aplicação sistêmica e contínua de 

políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, 

comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde 

humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional’ 

(BRASIL, 2013a), deve ser o foco principal para garantir a qualidade da assistência 

proporcionada aos pacientes, portanto devendo ser estimulada sempre que possível nas 

instituições. 

Assim, é necessário garantir que a ‘Cultura da Segurança’ seja compreendida, 

estudada e aplicada em todas as instituições, motivando todos os envolvidos no cuidado, 

desde gestores e profissionais até pacientes e familiares. Faz-se importante para isso 

conhecer a realidade institucional de eventos adversos, que irá direcionar para a criação 

de medidas corretivas e preventivas. 
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Fundamentação Teórica 

 

 

1.1. Breve Histórico sobre a Segurança do Paciente. 

 

No século XIX, a enfermeira britânica Florence Nightingale observou que, entre 

outros fatores, a superlotação do hospital onde trabalhava, as precárias condições de 

higiene e a ventilação deficiente contribuíam para a mortalidade dos pacientes. Após 

intervenções, verificou-se estatisticamente a queda do número de óbitos, sendo então 

Nightingale assim conhecida como a ‘fundadora da enfermagem moderna’ 

(NEUHAUSER, 2003). 

Apesar da importância do tema, apenas muitos anos mais tarde ele voltou a ser 

considerado com uma visão direcionada para o conhecimento e a prevenção. Em 1951, 

foi fundada nos Estados Unidos a Joint Commission, uma organização de acreditação 

voluntária das unidades e programas de saúde, com o objetivo de otimizar o cuidado em 

saúde fornecido pelas instituições que a contratam (THE JOINT COMMISSION, 

2018a). Sua criação foi baseada nas ideias de Ernest Codman, que propunha um sistema 

de padronização de qualidade hospitalar (THE JOINT COMMISSION, 2018b). 

Codman, em 1913, iniciou sua contribuição para a Segurança do Paciente ao criar o 

Colégio Americano de Cirurgiões, onde publicou a primeira lista de padrões, que 

continha apenas cinco itens a serem observados. Esta lista serviu como base para as 

avaliações e consultorias utilizadas futuramente nas acreditações realizadas por esta 

empresa (FIELDMAN, 2004). 

O ano de 1991 foi um marco para a Segurança do Paciente, quando este tema 

começou a ser observado internacionalmente, como reação à publicação do Harvard 

Medical Pratice Study. Seus resultados mostraram que os eventos adversos não só 

ocorrem em muitas internações como, em muitos casos, ocorrem devido à negligência 

dos profissionais envolvidos no cuidado (BRENNAN et al., 1991; LEAPE et al., 1991). 

Neste mesmo ano foi fundado o Institute for Healthcare Improvement – IHI, que 

incialmente tinha o objetivo de identificar e disseminar as melhores ações no cuidado 

em saúde e hoje desenvolve estratégias de melhoria do desempenho (INSTITUTE FOR 

HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2018a). 
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No ano de 1994, a importância da acreditação chega ao Brasil, com a criação do 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP e a Comissão Nacional de 

Qualidade e Produtividade em Saúde - CNQPS (TRAVASSOS & CALDAS, 2013).  

Em 1999, foi publicado o relatório ‘To Err is Human’, de L. T. Kohn, J. M. 

Corrigan e M. S. Donaldson, pelo Institute of Medicine - IOM, que divulga estratégias 

de controle dos eventos adversos e solicita aumento da participação governamental na 

promoção do tema (INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2018b). 

Neste mesmo ano foi criada, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, que além da regulação e controle sanitário de materiais também é 

responsável pelo monitoramento de processos, ambientes e tecnologias que possam 

interferir na saúde da população (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2018). 

Em 2002, na 55ª Assembleia Mundial em Saúde, foi solicitada maior atenção à 

Segurança do Paciente pelos países membros. Na 57ª Assembleia, realizada em 2004, 

foi criada uma aliança mundial para o desenvolvimento de políticas e práticas 

relacionadas a este tema (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

Apesar de toda essa movimentação mundial sobre o tema Segurança do Paciente, 

no Brasil, apenas em 2011, com a RDC Nº 63, de 25 de Novembro de 2011, foi 

publicado o primeiro documento legal diretamente voltado para este tema, definindo as 

Boas Práticas de Funcionamento a serem seguidas por todos os estabelecimentos de 

saúde brasileiros (BRASIL, 2011). 

O ano de 2013 foi considerado um ano próspero neste aspecto, pois quatro normas 

regulatórias foram publicadas (BRASIL, 2013 a – d). Entre suas principais 

contribuições está a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP 

(Brasil, 2013b). Este tem como objetivo contribuir para a melhoria do cuidado em saúde 

no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Após este ‘ano de ouro’, o estudo dos eventos adversos passou a ser mais 

significativo na realidade nacional. Além de artigos demonstrando experiências 

institucionais, vários cursos de aperfeiçoamento profissional ganharam espaço, 

contribuindo para o maior conhecimento do perfil de eventos ocorridos em instituições 

brasileiras e o seu impacto no serviço de saúde. Outra contribuição mais recente foi a 

criação do sítio online sobre Segurança do Paciente, via Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária – ANVISA e Serviço Único de Saúde - SUS (https://www20.anvisa.gov.br/ 

segurancadopaciente/), que publica periodicamente documentos com estratégias 

voltadas para áreas específicas de atuação em saúde. 

 

1.2.   Normatização das Ações em Segurança do Paciente no Brasil. 

 

Seguindo a hierarquia das leis, a base fornecida pela Constituição Federal, 

promulgada em 1988, apresenta em seu Título II, Capítulo II, Artigo 6º que a saúde é 

um direito social, e em seu Título III, Capítulo 23, Artigo 23 que o seu cuidado é dever 

de todas as esferas de governo (BRASIL, 2012). 

O Título VIII Capítulo II Seção II Artigo 196 enuncia que a ‘saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’. Assim, é segurado ao 

brasileiro o acesso a ações voltadas para a proteção da saúde da população, também 

podendo neste sentido ser incluídas as ações com objetivo de promover a segurança do 

paciente (BRASIL, 2012). 

  Após mais de duas décadas, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC, Nº 63, 

de 25 de Novembro de 2011 definiu estratégias mínimas que visam garantir a segurança 

nos serviços de saúde brasileiros. Estão incluídas medidas de redução e controle de 

riscos, que são responsáveis por orientar as Boas Práticas de Funcionamento. Assim, 

entre as suas orientações de promoção à segurança do paciente, estão ‘ações de 

prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência a saúde’. Esta RDC 

aponta medidas gerenciais, como responsabilidades do diretor e do responsável técnico 

da instituição, procedimentos relacionados à documentação, como em atividades de 

remoção dos pacientes e registros em prontuários, além da garantia a segurança do 

trabalhador, o gerenciamento de pessoas e o controle de vetores (BRASIL, 2011).  

Em 2013, ocorreu aumento considerável na criação de normas relacionadas à 

segurança do paciente. A primeira foi a RDC Nº 529, de 1º de Abril de 2013, que 

instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP. Ele é responsável por 

qualificar o cuidado em saúde, promovendo a implantação de estratégias de 

gerenciamento de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nas unidades 

https://www20.anvisa.gov.br/%20segurancadopaciente/
https://www20.anvisa.gov.br/%20segurancadopaciente/
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assistenciais, entre outras funções. Quando é referenciado o gerenciamento de risco, 

ocorre a menção a ‘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’. Além disso, a RDC Nº 529 cria também o Comitê 

de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente – CIPNSP, 

responsável por desenvolver, a nível nacional, protocolos em áreas estratégicas, entre 

outras atribuições (BRASIL, 2013b). 

Pouco após esta resolução ser publicada, a Portaria Nº 1377, de 9 de Julho de 

2013, aprovou  protocolos relacionados as áreas de Higiene das Mãos, Cirurgia Segura e 

Prevenção de Úlceras de Pressão. Eles formam os Protocolos Básicos de Segurança do 

Paciente, que devem ser seguidos por todas as unidades de saúde nacionais (BRASIL, 

2013c). 

Observando a necessidade de se ter um departamento institucional exclusivo para 

a identificação de desvios e de proposição de medidas de intervenção, a RDC Nº 36, de 

25 de Julho de 2013 criou o Núcleo de Segurança do Paciente – NSP, que havia sido 

citado na RDC Nº 529. O NSP é institucional, composto por profissionais nomeados 

pela direção do estabelecimento de saúde, e é responsável tanto por produzir 

informações sobre a qualidade dos serviços realizados, com a identificação de áreas 

passíveis de intervenção, como por criar medidas de gerenciamento e correção dos 

riscos. Com relação a essas medidas, elas são orientadas pelo Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde, a ser desenvolvido por este setor. Além disso, o NSP 

também é responsável por implementar e acompanhar a aplicação deste Plano, assim 

como realizar as atividades relacionadas a notificação de reações adversas as 

autoridades de vigilância sanitária, conferir as internações que evoluíram para o óbito, 

entre outras funções (BRASIL, 2013a). 

Ainda em 2013, a Portaria Nº 2095, de 24 de setembro de 2013, criou outros 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, sendo o Protocolo de Prevenção de 

Quedas, o de Identificação do Paciente e o de Segurança na Prescrição e de Uso e 

Administração de Medicamentos devendo ser adaptados à realidade de cada instituição 

e utilizados por todas as unidades se saúde do Brasil (BRASIL, 2013d). 
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Considerando a legislação atual em vigor, fica caracterizada a preocupação 

nacional, embora ainda recente, com o tema segurança do paciente e com o impacto que 

a exposição a riscos derivados do serviço de saúde têm sobre a sociedade. 

 

1.3. Estratégias de Busca por Eventos Adversos 

 

A definição da Organização Mundial de Saúde – WHO, utilizada pelo Institute for 

Healthcare Improvement – IHI, é algo ‘nocivo e não intencional que ocorre em doses 

usualmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia, ou modificação 

da função psicológica’ (GRIFFIN & RESAR, 2009).   

O conceito de Evento Adverso para a legislação brasileira é bem mais amplo, e 

corresponde a um ‘incidente que resulta em dano à saúde’ (BRASIL, 2013a). Pode-se 

considerar como Dano o ‘comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou 

qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade 

ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico’ (BRASIL, 2013a) e 

Incidente como ‘evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário à saúde’ (BRASIL, 2013a). Assim, tem-se o ‘pilar’ essencial para 

caracterizar um evento adverso, ou seja, algo não intencional, que ocorre durante a 

prática do cuidado em saúde, e que compromete o paciente, seja de forma física, social 

ou psicológica. Este conceito demonstra o quão amplas são as situações e as 

consequências por detrás dos eventos adversos. 

A importância para a sua detecção advém do fato de o seu estudo indicar áreas do 

cuidado em saúde onde podem ser utilizadas estratégias para melhorar o serviço 

prestado pelas instituições e pelos profissionais de saúde (VINCENT, 2003). Essas 

melhorias, além de impactar na qualidade e no reconhecimento da excelência do serviço 

prestado, têm também impactos financeiros. 

Atualmente são mais difundidas duas metodologias padronizadas para a detecção 

de eventos adversos: a Classen’s Metodology e a IHI Global Trigger Tool® (ROZICH; 

HARADEN & RESAR, 2003). 

A metodologia Classen foi publicada em 1992, onde é relatada a experiência do 

LSD Hospital, localizado em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos da 
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América. Neste estudo foi desenvolvido um programa computacional que utiliza como 

suporte o sistema institucional HELP (Health Evaluation trought Logical Processing), 

visando identificar eventos adversos (CLASSEN et al., 1992). 

 A metodologia é então caracterizada por um programa eletrônico vinculado ao 

sistema utilizado pela instituição. Para isso, o sistema deve conter em seu banco de 

dados o prontuário eletrônico dos pacientes. No momento em que for dada entrada no 

software uma ordem para interromper o uso de um medicamento, ocorrer a prescrição 

de um antídoto ou for lançado um dado laboratorial anormal, será dado o alerta, que irá 

compor um relatório diário, a ser obtido pelo farmacêutico responsável. Ele deve 

analisar cada evento potencial descrito com relação à causalidade, caracterizar a 

ocorrência do evento e qual o seu resultado clínico (CLASSEN et al., 1992).  

Esta estratégia é dependente de um sistema eletrônico bem estruturado, com dados 

atualizados, e com alto custo inicial para desenvolver o programa de alerta. Apesar 

disso, os autores encontraram bons resultados, identificando 999 eventos em 878 

pacientes no decorrer dos dois primeiros anos de operação do sistema (CLASSEN et al., 

1992). 

A metodologia IHI Global Trigger Tool® foi criada em 2003, e revisada em 2009. 

Ela tem como base um manual desenvolvido pelo IHI em 1999, e o seu objetivo 

principal é usar termos rastreadores para orientar a busca por eventos adversos de forma 

retrospectiva (GRIFFIN & RESAR, 2009). Os rastreadores são situações clínicas que 

podem sinalizar para a ocorrência de um evento adverso, como, por exemplo, a 

utilização de um antídoto. Eles são classificados em categorias, a saber: Cuidado em 

Saúde, Relacionado a Medicamentos, Procedimentos Cirúrgicos, Perinatalogia, 

Emergência e Cuidado Intensivo (ANEXO 8.1). De acordo com a realidade da 

instituição, estes rastreadores são selecionados e direcionam a análise em prontuários 

dos pacientes. Eles servem como ‘alerta’, sugerindo ao pesquisador uma abordagem 

mais detalhada dos fatores que levaram a sua ocorrência (GRIFFIN & RESAR, 2009). 

Esta metodologia pode ser aplicada tanto em prontuário eletrônico quanto em prontuário 

físico.  

A metodologia IHI Global Trigger Tool® é realizada inicialmente por um grupo 

de no mínimo dois profissionais denominados Primeiros Revisores (Primary Record 

Reviewers). A orientação do método é que eles sejam Enfermeiros, Farmacêuticos e/ou 
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Fisioterapeutas. Eles são responsáveis por fazer uma busca em todo o registro, 

identificando os rastreadores e fazendo as considerações pertinentes em cada caso. Em 

seguida, os Segundos Revisores, que preferencialmente são médicos, são responsáveis 

por validar as considerações realizadas pelos Primeiros, através de uma reconsulta no 

prontuário das áreas informadas previamente, classificando os eventos de acordo com o 

Índice NCC MERP (NCC MERP, 2015; GRIFFIN & RESAR, 2009). 

O Instituto considera ideal para obter o máximo de informações acerca de eventos 

adversos quando são analisados ao menos 10 prontuários a cada período de 15 dias de 

internação, sendo o mínimo de 6 meses indicado. Devem ser incluídos pacientes acima 

de 18 anos, com o mínimo de 24 horas de internação e com prontuários arquivados, ou 

seja, com todas as informações depositadas. O IHI recomenda que os pacientes em 

reabilitação ou transtornos psiquiátricos não sejam o foco principal do estudo, devido às 

características do tratamento serem diferenciadas dos demais (GRIFFIN & RESAR, 

2009). 

Apesar dessas recomendações, a realidade das instituições e/ ou a falta de apoio e 

tempo para as análises limitam os estudos a cumprir todos estes requisitos. Porém, 

existem vários exemplos de estudos que conseguem ultrapassar essas barreiras, 

contribuindo para o conhecimento sobre os eventos ocorridos, mesmo sem preencher 

todas as especificações do IHI. Alguns exemplos de modificações são grupos de 

profissionais na segunda fase (ROQUE & MELO, 2012), dois enfermeiros como 

revisores (MULL et al., 2015), estudos voltados para unidades fechadas, com poucos 

pacientes (ALGIERI et al., 2012), períodos de internação menores que seis meses 

(NASCIMENTO et al., 2008; ROQUE & MELO, 2012) ou para medicamentos 

específicos (SOUZA et al., 2014). 

Com relação a essas metodologias de investigação apresentadas, a IHI Global 

Trigger Tool® é a mais utilizada, porém ainda existe certa desconfiança sobre a sua 

capacidade de identificar os eventos adversos. A falta do padrão ouro dificulta sua 

avaliação, assim como a de outras que possam surgir (ROZICH; HARADEN & 

RESAR, 2003). 

Ambas metodologias são dependentes das informações utilizadas para direcionar 

a coleta de dados, sendo a fonte de alimentação do programa na Classen ou a escolha 

dos rastreadores na Trigger Tool®. As duas também possuem como limitante a 
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avaliação das ocorrências serem influenciadas pelo profissional responsável pela sua 

caracterização. Para minimizar este viés, é sugerido o treinamento de todos os 

participantes envolvidos (GRIFFIN & RESAR, 2009; ROZICH; HARADEN & 

RESAR, 2003). Outro fator limitante é qualidade dos documentos a serem analisados, 

que devem ter apoio institucional para serem claros, completos e bem conservados. 

Com relação aos custos, a Trigger Tool® não apresenta custo inicial com a 

elaboração do programa, mas precisa de profissionais qualificados disponíveis para a 

consulta aos prontuários, o que também pode gerar custo ao serviço.  

Não apenas a análise dos eventos seguindo essas metodologias pode contribuir 

para a qualidade do cuidado oferecido pela instituição. Outras estratégias podem e 

devem ser utilizadas em prol da Segurança do Paciente. Por exemplo, a 

Farmacovigilância, que analisa os eventos ocorridos com medicamentos, e a Farmácia 

Clínica, que funciona como suporte de apoio às condutas relacionadas à terapêutica do 

paciente. Estas são estratégias atualmente utilizadas por muitas instituições e que 

funcionam também como suporte ao Gerenciamento de Risco. Através da diversidade 

dessas áreas é possível identificar os eventos ocorridos, intervir diretamente para evitar 

novos casos e investigar as causas que podem estar contribuindo para a sua ocorrência, 

sendo uma abordagem completa na realidade hospitalar local.  

Portanto, é necessário encontrar o método mais viável ao local objeto do estudo, 

observando os aspectos positivos e negativos de cada estratégia. Através dos resultados 

encontrados, é possível obter um panorama das áreas que mais carecem de intervenção, 

sendo uma forma de direcionar os esforços em prol da segurança do paciente. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Identificar e classificar os eventos adversos ocorridos nas unidades intensivas 

geral e cardiológica de atendimento de um hospital universitário do estado do Rio de 

Janeiro, utilizando a lista padronizada de rastreadores do Institute for Healthcare 

Improvement - IHI como base. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 

− Analisar quais rastreadores apresentam melhor desempenho para encontrar 

eventos adversos nas unidades de internação em foco; 

 

− Classificar os danos encontrados de acordo com a gravidade e com o tipo de 

cuidado em saúde envolvido; 

 

− Avaliar a qualidade dos prontuários analisados. 
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3. Metodologia 

 

 

3.1. Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal de avaliação dos eventos adversos ocorridos em 

unidades intensivas, geral e cardiológica, de atendimento de um hospital universitário 

do estado do Rio de Janeiro. Este foi relativo a internações ocorridas em Dezembro de 

2015 a Março de 2016, utilizando os rastreadores padronizados do IHI como base para a 

análise.  

 

 

3.2. População de Estudo 

 

Foram utilizados neste estudo prontuários dos pacientes internados durante o mês 

de Dezembro de 2015 e nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano de 2016, nas 

unidades intensivas geral e coronariana da instituição. A saber, são elas o Centro de 

Terapia Intensiva – CTI e a Unidade Coronariana – UCO.  

Inicialmente obteve-se a lista de pacientes através da avaliação dos relatórios 

emitidos pelo sistema eletrônico da instituição: ‘Internações por unidade de Internação – 

Analítico’, ‘Movimento de Pacientes Internados’, ‘Mapa de Transferência por Paciente’ 

e ‘Relatório de Consumo de Produtos por Paciente e/ou Setor’. Após a elaboração desta 

pré-lista, foi consultado o livro de registro de entrada das unidades e verificou-se a data 

de internação e de alta dos pacientes na unidade intensiva e adicionando estas 

informações à primeira lista, chegando assim à lista final. 

Os prontuários foram solicitados para consulta utilizando a data da primeira 

internação na unidade intensiva como norteador. 

 

 

 



28 
 

3.3. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão utilizados foram: prontuário de pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva geral e cardiológica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro no mês de dezembro de 2015 e no primeiro trimestre do ano de 2016, com 18 

anos ou mais, que permaneceram no setor por mais de quarenta e oito (48) horas, com 

desfecho da internação (Alta/ Transferência/ Óbito) superior a dois (2) meses da data da 

análise do prontuário.  

Apesar de o IHI recomendar a exclusão de pacientes com menos de 24 horas de 

internação (GRIFFIN & RESAR, 2009), este estudo considerou 48 horas para 

caracterizar de fato as ocorrências registradas como decorrentes da internação na 

unidade intensiva. 

A restrição para desfechos acima de dois meses anteriores à consulta do 

prontuário foi o fato de um rastreador utilizado no estudo ser a reinternação em menos 

de um mês do desfecho da internação anterior, sendo dado o intervalo de mais um mês 

como acomodação para a solicitação do documento. 

Considerando que os prontuários foram analisados no setor responsável pelo 

arquivamento (setor Arquivo Médico), os critérios de exclusão foram: ter os prontuários 

indisponíveis para consulta e sem condições de serem analisados, isto é, ilegíveis. 

Com relação à disponibilidade, os prontuários de pacientes que foram a óbito 

estavam digitalizados em um sistema eletrônico específico, diferente do utilizado 

rotineiramente nas unidades de internação do hospital. Apenas dois puderam ser 

utilizados neste estudo – um que não havia sido digitalizado ainda e outro que pode ser 

consultado neste sistema pelos três revisores. Os demais, devido a problemas de 

acessibilidade ocorridos durante o período de coleta de dados, foram excluídos.  
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3.4. Local do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado na 

cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na região Metropolitana II. 

Trata-se de um hospital geral federal, vinculado à Universidade Federal 

Fluminense, com apoio à população de áreas como Niterói e São Gonçalo, entre outros 

municípios menores. Por se tratar também de uma instituição de ensino, possui entre seu 

quadro de profissionais atuantes acadêmicos e residentes, além de professores e 

especialistas em diversas áreas.   

Possui 60 consultórios e 216 leitos ativos, sendo 49 intensivos ou semi-intensivos. 

Entre as unidades assistenciais apresenta serviços nas áreas de Cardiovascular, Sistema 

Digestivo, Neuromuscular, Respiratório, Urinário, Materno Infantil, Oncologia, entre 

outros (EBISERH, 2014). 

 

3.5. Levantamento dos Dados 

 

Para a confecção da lista de pacientes a serem analisados, foi necessário acesso ao 

sistema operacional da instituição. Ele foi utilizado para que se pudesse obter 

informações para caracterizar a população de estudo e observar os critérios de inclusão. 

Este foi obtido em um terminal eletrônico disponibilizado pelo Serviço de Farmácia. 

No caso de pacientes que vieram a óbito durante o período de internação, os 

prontuários estavam disponíveis na forma digitalizada, depositados em programa 

eletrônico específico. O acesso a estes também era feito no setor Arquivo Médico, assim 

como os físicos, mas eram obtidos através de terminal de computador específico 

disponibilizado para consultas.  

A seleção dos rastreadores utilizados neste estudo obedeceu à recomendação da 

Metodologia IHI Global Trigger Tool®. Ela descreve que são aplicáveis a todas as 

unidades de saúde os classificados como derivados do Cuidado em Saúde e do Uso de 

Medicamentos. Além disso, os relacionados ao Cuidado Intensivo também foram 



30 
 

incluídos, por ser o foco do estudo as unidades intensivas de atendimento. A descrição 

dos rastreadores está disponível no Quadro 1 (GRIFFIN & RESAR, 2009): 

 

Quadro 1: Lista de rastreadores padronizados pelo IHI e utilizados neste estudo. 

Rastreadores derivados do cuidado em saúde 

C1 - Transfusão de sangue ou uso de hemoderivados. 

C2 - Parada Cardíaca ou Pulmonar, ou necessidade de rápida reativação pela equipe.  

C3 - Diálise Aguda  

C4 - Cultura Sanguínea Positiva.  

C5 - Raio X ou Análise Doppler para Embolia ou Trombose Venosa Profunda.  

C6 - Queda do Hematócrito ou da Hemoglobina maior ou igual a 25%.  

C7 - Queda do paciente.  

C8 - Úlcera de pressão.  

C9 - Readmissão dentro de 30 dias após a alta.  

C10 - Restrição/Contenção Física.  

C11 - Infecção associada ao cuidado em saúde.  

C12 - Acidente Vascular Cerebral ocorrido dentro do Hospital.  

C13 - Transferência para uma unidade superior de cuidado.  

C14 - Qualquer complicação durante um procedimento,  

C15 - Outras. 

Rastreadores relacionados a Medicamentos 

M1 - Cultura Positiva de Clostridium difficile.  

M2 - Tempo Parcial Tromboplastina (PTT) acima de 100 segundos.  

M3 - Razão Normalizada Internacional (INR) acima de 6.  

M4 - Glicose Plasmática menor que 50 mg/dL.  

M5 - Elevação BUN (Uréia) ou Creatinina Sérica duas vezes acima da linha de base.  

M6 - Administração de Vitamina K.  

M7 - Uso de Antialérgicos.  

M8 - Uso de Flumazenil.  

M9 - Administração de Naloxona. 
M10 - Administração de Antiemético.  

M11 - Alta Sedação ou Hipotensão.  

M12 - Parada Abrupta do Uso de um Medicamento.  

M13 - Outros.  

Rastreadores no Cuidado Intensivo 

I1 - Pneumonia iniciada na unidade intensiva.  

I2 - Readmissão na Unidade Intensiva.  

I3 - Realização de Procedimentos na Unidade Intensiva.  

I4 - Intubação/ Reintubação ou uso de Bipap na unidade de cuidado pós anestésico.  

          Fonte: GRIFFIN & RESAR, 2009 – Tradução do Autor, utilizada neste estudo. 

 

Considerando que o prontuário não possuía uma região específica de cuidado pós 

anestésico, e o fato de logo após a alta no Centro Cirurgico o paciente era encaminhado 

para o setor de unidade intensiva, neste estudo foi considerado o rastreador I4 como 

Intubação/ Reintubação ou uso de Bipap na unidade intensiva. 
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Antes da análise dos prontuários era preenchido um formulário (Apêndice 9.1) 

com as informações sobre rastreadores obtidos dos relatórios do sistema eletrônico da 

instituição (MV2000) utilizados para a elaboração da lista de pacientes, como: 

medicamentos dispensados (Flumazenil, Vitamina K, Antieméticos, Antialérgicos e 

Naloxona) e reinternação em um mês. Estas informações serviam como indicadores de 

possíveis rastreadores a serem encontrados nos prontuários, mas estes só eram incluídos 

se fossem, de fato, observados pelos revisores durante a análise. 

A análise da evolução clínica dos pacientes foi realizada por três (3) profissionais, 

os quais consultaram individualmente todos os prontuários. Eles foram classificados 

como Primeiros e Segundo Revisores. 

Os Primeiros Revisores foram farmacêuticos com especialização em Farmácia 

Hospitalar, um deles com Mestrado concluído (C. E. F) e outro em andamento (L. K. A. 

A. B). Eles ficaram responsáveis por analisar toda a informação referente ao período de 

internação dos pacientes, identificando os rastreadores e avaliando o conteúdo do 

prontuário em relação aos danos observados e à sua classificação. As informações eram 

adicionadas em formulário específico para este estudo (Apêndice 9.2), em uma via para 

cada revisor. 

O Segundo Revisor (S. C. E.) é PhD em Farmacologia, além de docente no 

mesmo tema. Ele era responsável por identificar nos prontuários os rastreadores 

encontrados pelos Primeiros Revisores e validá-los, e assim chegando aos eventos 

analisados por esse estudo, descritos em formulário específico (Apêndice 9.3).  

O resultado final foi avaliado com base na gravidade do dano encontrado (NCC 

MERP, 2015) e pelo tipo de cuidado envolvido (GRIFFIN & RESAR, 2009). A 

classificação pelo cuidado é fornecida conforme descrito no Quadro 1, de acordo com a 

padronização do IHI pelo tipo de rastreador. Com relação à gravidade do dano, o índice 

NCC MERP foi usado, apenas nas classes E, F, G, H e I, únicas que consideram a 

ocorrência de danos. 
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Quadro 2: Descrição das categorias de classificação sugeridas pelo Índice NCC MERP (NCC 

MERP, 2015). 

Índice NCC 

MERP 
Descrição 

E 
Ocorreu um erro que pode ter contribuído ou resultado em um dano temporário ao paciente 

e necessitou de intervenção. 

F 
Ocorreu um erro que pode ter contribuído ou resultado em um dano temporário ao paciente 

e necessitou de internação ou do seu prolongamento. 

G 
Ocorreu um erro que pode ter contribuído ou resultado em um dano permanente ao 

paciente. 

H Ocorreu um evento que precisou de intervenção necessária de suporte a vida. 

I Ocorreu um evento que pode ter contribuído ou resultou em morte do paciente. 

 

Foi realizada uma reunião antes do início da Coleta dos Dados, após a conferência 

do documento que descreve a metodologia (GRIFFIN & RESAR, 2009), onde foram 

relembrados para os principais aspectos envolvidos na coleta de dados. Para concluir 

este treinamento, foi realizado um estudo piloto, referente aos pacientes internados nas 

mesmas unidades durante o mês de Dezembro de 2015, utilizando as mesmas 

especificações do estudo. 

Para todos os revisores foi registrado o tempo necessário para a análise dos 

prontuários, sem estabelecer prazos nem limites. Esses resultados também foram 

analisados estatisticamente de forma a verificar comparativamente entre os revisores. 

 

3.6. Avaliação da Qualidade dos Prontuários 

 

Todos os avaliadores verificaram a qualidade dos prontuários de acordo com a sua 

qualidade física (com folhas soltando, desorganizado, razoável, bom, excelente), 

legibilidade e facilidade de identificação das informações (muito ruim, ruim, moderado, 

fácil e muito fácil). Isto foi possível através de um campo específico para a obtenção 

dessas informações nos formulários utilizados (Apêndices 2 e 3). Os dados foram 

planilhados e analisados estatisticamente de acordo com a prevalência. 
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3.7. Fluxograma do Estudo 
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3.8. Análise Estatística 

 

Inicialmente, os dados obtidos neste estudo foram lançados no programa EXCEL® 

2010, a fim de facilitar a sua visualização. Foi verificada a normalidade dos dados 

quantitativos pelo teste Shapiro – Wilk, nos casos com menos de 50 individuos, e o 

Kolmogorov – Smirnov, nos casos com 50 indivíduos ou mais. O fato de o conjunto de 

dados seguir ou não uma distribuição normal serviu de base para a realização da 

estatística descritiva e das demais análises estatísticas utilizadas. Para esses cálculos foi 

utilizado o programa estatístico IBM SPSS® Statistics 21. No caso de dados com 

distribuição normal, foram representados como Média (Desvio Padrão), e nos casos 

com distribuição não normal foram utilizados Mediana (Amplitude Interquartílica). 

Considerando o padrão do IHI de representação dos dados, os eventos adversos 

foram apresentados seguindo a relação Número de Eventos/ 100 Prontuários, Número 

de Eventos/ 1000 dias de Internação (GRIFFIN & RESAR, 2009). Esse último foi ainda 

subdividido em tempo de internação total no hospital e tempo de internação na unidade 

intensiva. 

O grau de concordância entre os avaliadores foi obtido pelo Índice Kappa e pela 

análise manual dos eventos descritos por cada avaliador. O primeiro caso utilizou o IBM 

SPSS® Statistics 21 e o segundo o EXCEL® 2010. 

 O valor preditivo positivo (VPP) foi obtido pela razão simples entre o número de 

vezes que o rastreador foi considerado positivo, isto é, foi encontrado um rastreador que 

segundo o revisor correspondeu a um evento adverso de fato, e o total de vezes que ele 

foi identificado no prontuário. O valor preditivo negativo (VPN) foi o inverso, sendo o 

número de vezes que ele não indicou um evento pelo total de vezes que ele apareceu no 

prontuário. Para isso, foi utilizado também programa EXCEL® 2010. 

Para a análise da diferença estatística entre os tempos de análise dos diferentes 

avaliadores foram utilizados os testes Mann Whitney (para dados com distribuição não 

normal). Foi utilizado o programa estatístico BioEstat 5.2. 

O intervalo de confiança utilizado em todos os casos foi de 95% (α = 0,05). 

 



35 
 

3.9. Considerações Éticas 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (CAAE 

59724316.9.0000.5243, Número do Parecer: 1.850.440) (Anexo 8.2).  
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4. Resultados 

 

Inicialmente foi confeccionada uma planilha no programa EXCEL® 2010 com as 

informações coletadas no sistema eletrônico, que foram utilizados previamente para a 

elaboração da lista de pacientes internados no período de estudo, nos livros de 

internação das unidades intensivas e nos formulários utilizados durante as avaliações 

pelos revisores (APÊNDICES 2 e 3). Através do sistema foram obtidos dados como: 

nome completo, número do prontuário, sexo, data de nascimento, data da internação, 

data da alta hospitalar e procedimento (que configura o motivo da internação do 

paciente).  As relacionadas a data de internação e de alta na unidade intensiva foram 

adquiridas pelo livro de entrada no setor de cada unidade intensiva analisada, 

disponibilizados pela chefia de enfermagem presente no dia da solicitação dos mesmos. 

Os formulários contribuíram com as informações relacionadas a avaliação da 

internação, como os rastreadores encontrados e a sua classificação, além da data e do 

tempo de análise pelo revisor, juntamente com a sua opinião sobre a  qualidade do 

prontuário. Após inceridos nesta planilha, os dados foram avaliados estatisticamente, 

conforme a necessidade de cada caso, descrita a seguir. 

 

4.1. Perfil das Internações nas Unidades Intensivas 

 

As informações contidas na Tabela 1 configuram a análise inicial dos pacientes, 

obtidas com os dados presentes nos relatórios do sistema eletrônico da instituição e no 

livro de entrada dos setores analisados. Com base nelas foi possível identificar os 

prontuários dos pacientes que preenchiam ou não os critérios de inclusão e portanto 

selecioná-los para a próxima fase, de análise dos revisores. 

É possível observar que a unidade especializada em cuidados cardiológicos 

apresentou maior número de pacientes internados em relação aos pacientes da unidade 

de cuidados gerais. Além disso, esta unidade também apresentou maioria masculina, 

com idade média na faixa de população idosa (acima de 60 anos), enquanto a geral 

apresentou idade mais jovem e mais variável. O tempo de internação tanto no hospital 
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como apenas na unidade intensiva demonstrou menor variação nas unidades em relação 

as demais variáveis anteriormente citadas. 

 

Tabela 1: Dados gerais dos pacientes internados nas unidades intensivas no período de 

Dezembro de 2015 a Março de 2016, obtidos pela junção das informações contidas nos 

relatórios e pela análise individual no sistema eletrônico de um hospital universitário do Rio 

de Janeiro.  

 
UTI Geral UTI Cardio 

Total de Pacientes Internados (n) 54 74 

Mulheres Internadas (n) 26 (48 %) 24 (32 %) 

Homens Internados (n) 28 (52 %) 50 (68 %) 

Idade em Anos  53,0 (19,3) 63,1 (13,5) 

Tempo de Internação – Total em Dias 17 (29) 18 (33) 

Tempo de Internação – na UTI em Dias 4 (9) 3 (13) 

Preencheram os critérios de exclusão (n (%)) 15 (28 %) 20 (27 %) 

Dados com distribuição normal: Média (Desvio Padrão). Com distribuição não – normal: Mediana (Amplitude 

Interquartílica). 

 

 

Com relação aos pacientes excluídos nesta etapa inicial, a Tabela 2 descreve as 

causas relacionadas. Nela é possível observar que a maior parte das exclusões (86 % do 

total das internações excluidas) foram relacionadas a período na unidade intensiva 

inferior a 48 horas, o que demonstra certa rotatividade das unidades. 
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Tabela 2: Causas de exclusão de prontuários para análise, através da observação dos dados 

obtidos para compor a da lista inicial de pacientes internados em unidades intensivas de 

hospital universitário do Rio de Janeiro no período de Dezembro de 2015 a Março de 2016. 

 

Puérpera/ Gestação de 

Alto Risco 
Menor de 18 anos 

Tempo de Internação 

inferior a 48 horas 

UTI Geral UTI Cardio UTI Geral UTI Cardio UTI Geral UTI Cardio 

Total 1 2 2 0 12 18 

 

No total, foram analisados 40 prontuários. Este valor considerado ideal 

estatisticamente para uma amostra significativa (População: 93, α = 0,10 e Margem de 

Erro = 10 %) (SURVEY MONKEY, 2018). Destes, 10 correspondiam ao Piloto 

(Dezembro/ 2015) e 30 aos demais meses (Janeiro, Fevereiro e Março/ 2016).  

Foram analisados 45 % do total de internações no período. Está descrita na Tabela 

3 a correlação entre o número de prontuários analisados nas unidades e  ao total de 

internações no setor, 

Cabe ressaltar que ao todo 6 pacientes reinternaram na mesma unidade e 7 

internaram nas duas unidades intensivas no período de estudo (8 internações na UTI 

Geral e 18 na UTI Cardio). Destes, 4 pacientes da unidade cardiológica foram 

considerados com a mesma internação, visto que reinternaram na mesma unidade, na 

mesma data de internação geral, e ambas preencheram os critérios de inclusão. Por este 

motivo, foram consideradas na Tabela 3 o total de 89 internações ao invés das 93 

internações ocorridas no período. 
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Tabela 3: Número de prontuários analisados, relacionando com o total que estiveram 

internados no período de Dezembro de 2015 a Março de 2016, em unidades intensivas de 

hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 

 

A média de idade encontrada nos prontuários analisados foi de 50,9 anos para a 

UTI Geral e 63,9 anos para a UTI Cardio. O período de internação na unidade intensiva 

foi de 9 dias para a UTI Cardio, bem superior aos 4 encontrados na UTI Geral (Tabela 

4). 

 

Tabela 4: Características gerais das internações dos prontuários analisados, relacionados ao 

mês e a unidade intensiva de internação de hospital universitário do Rio de Janeiro, no 

período de Dezembro de 2015 a Março de 2016. 

 

 
UTI Geral UTI Cardio 

Idade em Anos 50,9 (16,9) 63,9 (11,5) 

Sexo Feminino 8 11 

Sexo Masculino 6 15 

Tempo de Internação – Geral em 

Dias 
15 (13) 23 (16) 

Tempo de Internação – UTI em 

Dias 
4 (5) 9 (9) 

Dados com distribuição normal: Média (Desvio Padrão). Com distribuição não – normal: Mediana 

(Amplitude Interquartílica). 

 

 UTI Geral UTI Cardio Total 

Total no Critério de 

Inclusão 
34 54 89 

Analisados (%) 14 (41 %) 26 (48 %) 40 (45 %) 
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Também foi verificado o tempo desde a alta geral do paciente até a data de análise 

pelo revisor, visto que um dos rastreadores era Readmissão em 30 dias após a alta 

(C9). Em média, foram encontrados 438 ± 36 dias para o revisor 1ºA, 421 ± 27 dias 

para 1º B e 560 ± 37 dias para o 2º. O menor tempo foi registrado em um paciente da 

UTI Geral para o revisor 1ºB, quando se passaram 365 dias entra a alta hospitalar do 

paciente e a revisão realizada por este estudo. 

 

4.2. Tempo de Análise dos Prontuários 

 

Durante a análise dos prontuários, o tempo decorrido para consulta também foi 

analisado. O objetivo inicial era verificar a aplicabilidade dos tempos definidos pelo IHI 

nesta realidade institucional, de prontuários manuais. Para isso, o tempo de consulta 

pelos revisores não foi limitado, deixando-os livres para que utilizassem o tempo que 

julgasse necessário para análise. 

Foi verificado que no tempo decorrido para a análise de prontuários entre os 

revisores houve diferença estatisticamente significante. O valor encontrado foi de p = 

0,014 para 1ºA e 1ºB, p = 0,017 para 1ºA e 2º e p = <0,000 entre 1ºB e 2º.  

  

Tabela 5: Tempo utilizado para a análise dos prontuários, pelos diferentes revisores, relativos 

às internações analisadas do período de Dezembro de 2015 a Março de 2016 em hospital 

universitário do Rio de Janeiro. 

 Prontuário  

Manual (n = 39) 
Prontuário  

Digitalizado (n = 1) 

Primeiro Revisor 

(1ºA) 

Tempo de Análise (minutos) 32 (31) 74 

Tempo de Análise/ Dias de 

Internação 
2 (1) 3 

 

Primeiro Revisor 

(1ºB) 

Tempo de Análise (minutos) 36 (23) 139 

Tempo de Análise/ Dias de 

Internação 
2 (2) 5 

Segundo Revisor 

Tempo de Análise (minutos) 17 (26) 40 

Tempo de Análise/ Dias de 

Internação 
1 (1) 1 

Dados com distribuição não – normal: Mediana (Amplitude Interquartílica).  
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Considerando apenas as médias, é possível verificar diferença no tempo geral 

gasto pelos revisores, sendo maior a média do tempo registrado pelos primeiros 

revisores que pelo segundo, como era esperado, visto que o último só analisou os casos 

relatados pelos primeiros. A pequena diferença registrada entre os primeiros revisores 

torna-se praticamente nula quando relacionados com os dias de internação, já que 

ambos tiveram média de 2 minutos por dia de internação.  

 

4.3. Rastreadores e Eventos Adversos Encontrados 

 

Ao todo, foram identificados 197 e 192 rastreadores pelos Primeiros Revisores 

(1ºA e 1ºB, respectivamente) e 200 pelo Segundo Revisor (2º). Destes, 132 

corresponderam a eventos adversos para 1ºA, 93 para 1ºB e 124 para 2º. O total de 

eventos adversos encontrados foram 104 para 1ºA, 73 para 1ºB e 118 para 2º. Portanto, 

o total de eventos encontrados neste estudo foi 295 eventos/ 100 prontuários, 124 

eventos/ 1000 dias de internação total e 310 eventos/ 1000 dias de internação na unidade 

intensiva. No caso desta última, cabe ressaltar que para um paciente não havia registro 

da data exata da saída da unidade intensiva, sendo inviável o cálculo do seu tempo de 

internação neste setor, não sendo portanto seu tempo contabilizado nesta representação. 

Destes eventos, 36 ocorreram na UTI Geral (30 %) e 82 (70 %) na UTI Cardio. As 

Tabelas 6 – 8 descrevem a quantidade de rastreadores e eventos encontrados por cada 

avaliador relacionados ao mês de internação, a unidade de atendimento e ao tipo de 

análise.  
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Tabela 6: Quantificação dos rastreadores e dos eventos encontrados pelo revisor 1ºA, de 

acordo com o mês e a unidade de internação, dos prontuários analisados relativos ao período 

de Dezembro de 2015 a Março de 2016 das unidades intensivas de hospital universitário do 

Rio de Janeiro. 

 

Rastreadores 

encontrados – 

1ºA 

Rastreadores 

Positivos –  

1º A 

Eventos 

Encontrados –  

1ºA 

Pacientes (n) 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

Dezembro/ 2015 – 

Manuais 
18 28 8 18 6 18 4 5 

Dezembro/ 2015 – 

Digitalizado 
5 --- 5 --- 5 --- 1 0 

Janeiro/ 2016 30 34 26 18 17 17 3 9 

Fevereiro/ 2016 12 64 7 48 5 34 4 12 

Março/ 2016 6 --- 2 --- 2 --- 2 0 

Total 71 126 48 84 35 69 14 26 

 

Tabela 7: Quantificação dos rastreadores e dos eventos encontrados pelo revisor 1ºB, de 

acordo com o mês e a unidade de internação, dos prontuários analisados relativos ao período 

de Dezembro de 2015 a Março de 2016 das unidades intensivas de hospital universitário do 

Rio de Janeiro. 

Rastreadores 

encontrados – 

1ºB 

Rastreadores 

Positivos – 

 1º B 

Eventos 

Encontrados – 

1ºB 

Pacientes (n) 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

Dezembro/ 2015 – 

Manuais 
16 23 5 12 5 12 4 5 

Dezembro/ 2015 – 

Digitalizado 
4 --- 4 --- 4 --- 1 0 

Janeiro/ 2016 30 33 17 13 9 11 3 9 

Fevereiro/ 2016 13 65 4 37 3 28 4 12 

Março/ 2016 8 --- 1 --- 1 --- 2 0 

Total 71 121 31 62 22 51 14 26 
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Tabela 8: Quantificação dos rastreadores e dos eventos encontrados pelo revisor 2º, de acordo 

com o mês e a unidade de internação, dos prontuários analisados relativos ao período de 

Dezembro de 2015 a Março de 2016 das unidades intensivas de hospital universitário do Rio 

de Janeiro. 

Rastreadores 

encontrados –  

2º 

Rastreadores 

Positivos – 

 2º 

Eventos 

Encontrados –  

2º 

Pacientes (n) 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

Dezembro/ 2015 – 

Manuais 
17 25 6 17 5 16 4 5 

Dezembro/ 2015 – 

Digitalizado 
4 --- 4 --- 4 --- 1 0 

Janeiro/ 2016 27 31 18 14 18 14 3 9 

Fevereiro/ 2016 13 77 6 57 6 53 4 12 

Março/ 2016 6 --- 2 --- 2 --- 2 0 

Total 67 133 36 88 35 83 14 26 

 

Apesar do alto índice de eventos adversos nos paciente analisados, um paciente de 

Dezembro de 2015 (UTI Geral), dois de Janeiro (UTI Cardio), três em Fevereiro (dois 

UTI Geral e um na UTI Cardio) e um em Março de 2016 (UTI Geral) não os 

apresentaram. Portanto, os pacientes que apresentaram eventos corresponderam a 82 % 

do total analisado. Com relação a presença de rastreadores, este valor foi a 97 %, pois 

apenas um paciente, de Janeiro de 2016 na UTI Cardio, não apresentou rastreador. 

Ao todo, 7 pacientes não apresentaram eventos (4 na UTI Geral e 3 na UTI 

Cardio), 18 tiveram um ou dois eventos (6 na UTI Geral e 12 na UTI Cardio), 7 tiveram 

entre três e quatro eventos (2 na UTI Cardio e 5 na UTI Geral) e 8 tiveram cinco ou 

mais eventos (2 na UTI Geral e 6 na UTI Cardio).  

O maior número de rastreadores positivos, isto é, aqueles em que foram 

identificados eventos adversos, ocorreu na classe de Cuidados em Saúde, sendo Parada 

Cardíaca, Pulmonar ou necessidade de rápida reativação pela equipe (C2) e Infecção 

Associada ao Cuidado em Saúde (C11) mais expressivos (20 e 17, respectivamente). Os 

Relacionados a Medicamentos foram os menos frequêntes, sendo apenas 4 dos 13 

rastreadores desta classe que identificaram eventos adversos. O rastreador Parada 
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Abrupta do Uso de Medicamento (M12) foi o predominante (20 casos). Com relação 

aos rastreadores de Unidade Intensiva, a diferença entre o valor de eventos identificados 

foi menos variável, sendo os mais expressivos os de Readmissão na Unidade Intensiva 

(I2) e a Realização de Procedimentos na Unidade Intensiva (I3) (Gráfico 1).   

 

 

 

Gráfico 1: Total de rastreadores que identificaram eventos adversos (Rastreadores 

Positivos), de acordo com cada categoria descrita pela metodologia IHI Global Trigger 

Tool®, no período de Dezembro de 2015 a Março de 2016, em unidades intensivas de 

hospital universitário do estado do Rio de Janeiro. A – Rastreadores de Cuidado em 

Saúde. B – Rastreadores Relacionados a Medicamentos. C – Rastreadores de Unidade 

Intensiva. (GRIFFIN & RESAR, 2009). 

 

B C 

A 
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Entre os danos classificados como C15 (outros eventos em cuidado em saúde) e 

M13 (outros eventos envolvendo medicamentos), que se referem a outras situações não 

listadas pelo IHI mas que podem indicar a ocorrência de eventos, ocorreram no período 

estudado 12 vezes. A seguir estão descritas as ocorrências por eles sinalizadas: 

 

C15 – Outros Eventos Adversos em Cuidado em Saúde: 

 

- Paciente internado com dispneia a pequenos esforços e derrame pleural esquerdo 

a ser investigado, com tosse produtiva e suspeita de Pneumonia. Relato de suspensão de 

procedimento cirúrgico por falta de insumos (Compressa Estéril e Coletor de Dreno de 

Tórax). No mesmo dia, informação de ansiedade por indecisão da realização do 

procedimento. Cirurgia realizada sete (7) dias após a suspensão inicial. Dano 

psicológico, classificado como E (dano temporário, com necessidade de abordagem). 

- Paciente internado com dispineia a pequenos esforços e derrame pleural a 

esquerda sob investigação, com tosse produtiva e suspeita de Pneumonia, e com 

indicação cirúrgica. Desde o início da internação vários relatos de eliminações 

intestinais ausentes durante pelo menos nove (9) dias de internação iniciais na unidade 

intensiva, e sem registro de prescrição de laxativos. Pode ter sido influenciado pela 

suspensão do procedimento cirúrgico, com relato da equipe de saúde de ansiedade 

devido a este fato. Dano Físico, classificado como E (dano temporário, com necessidade 

de abordagem). 

- Paciente internado com dor precordial e dispinéia, com investigação de Infarto 

Agudo do Miocárdio e Angina. Internado com o motivo da realização de Cateterismo 

Cardíaco. Relato de hematomas (equimoses) devido a utilização de enoxaparina 

subcutânea. A conduta da equipe foi a utilização de compressas de gelo antes e após as 

administrações do medicamento, com prescrição de Polissulfato de Mucopolissacarídeo 

ou Escina + Salicilato de Dietilamônio. Dano Físico, classificado como E (dano 

temporário, com necessidade de abordagem). 

- Paciente internado sob investigação de Infarto Agudo do Miocárdio e Angina, 

com motivo de realização de Cateterismo Cardíaco. Sofreu queda de própria altura 
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durante banho, evoluindo com ‘edema e dor importante em tornozelo esquerdo’. 

Paciente com Artrose Avançada, com solicitação de parecer da Ortopedia após o 

acidente. Relato de prescrição de Diazepam e outros medicamentos controlados 

(Amitriptilina, Escitalopram) durante a internação. Prescrito Paracetamol em caso de 

dor. Abordagem apenas após a queda, e sem tratamento da Artrose. Queda classificada 

como C7 e falta de abordagem da Artrose como Dano Físico, classificado como E (dano 

temporário, com necessidade de abordagem). 

- Internação para colocação de Stent em Angipoplastia. Apresentou Pressão 

Arterial 188 x 100 mmHg e instabilidade no Eletrocardiograma, sendo prescrito um 

comprimido sublingual de Poliestirenossulfonato de Sódio. Dano Físico, classificado 

como E (dano temporário, com necessidade de abordagem). 

- Paciente com Epiema Pleural Crônico e Fístula Traqueal, com relato de retirada 

do acesso venoso em membro superior esquerdo devido a dobra em seu interior. Dano 

Físico, classificado como E (dano temporário, com necessidade de abordagem). 

- Paciente em tratamento de Síndrome Coronariana Aguda. Internado na 

enfermaria, com queixa de dor em queimação, com irradiação para a mandíbula, 

iniciada durante o banho e cessando ao repouso. No mesmo dia foi readmitido na 

unidade intensiva e retorno da prescrição de Clopidogrel. Dano Físico, classificado 

como F (dano temporário, com prolongamento do período de internação). 

- Paciente em tratamento de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, com episódio 

de Acidose Metabólica, verificada em Gasometria. Prescrição de Bicarbonato de Sódio 

Intravenoso e repetição sequencial da medição. Dano Físico, classificado como E (dano 

temporário, com necessidade de abordagem). 

- Paciente em tratamento de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, com registro 

de Hipercalemia (K+ = 6,2). Paciente descompensado, com relatos de alteração da 

frequência cardíaca, e em uso de Beta Bloqueador e Antiarritmico (Amiodarona). Dano 

Físico, classificado como H (dano com necessidade de rápida intervenção para 

manutenção da vida).  
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M13 – Outros Eventos Adversos Relacionados a Medicamentos: 

- Paciente Bradicardica, com queixa de cansaço de dor em ombro esquerdo. 

Realizado implante de Marcapasso. Relato de ansiedade e insônia, com necessidade de 

administração de Clonazepam 6 gotas. Dano Psicológico, classificado como E (dano 

temporário, com necessidade de abordagem). 

- Paciente Doença Arterial Obstrutiva Periférica, com picos de hipertensão (157 x 

58, 142 x 71 e 170 x 90 mmHg), necessitando do aumento da dose de Nifedipino Retard 

para dois comprimidos/ dia. Cabe ressaltar que um dos picos teve de ser revertido com 

Clonidina. Dano Físico, classificado como E (dano temporário, com necessidade de 

abordagem). 

- Internação para tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio. Paciente com 

Hipocalemia (K+ = 3,1), sendo prescrita reposição intravenosa, que não se mostrou 

eficiente, sendo iniciada Espironolactona. Dano Físico, classificado como E (dano 

temporário, com necessidade de abordagem). 

 

4.4. Concordância entre Revisores 

 

Houve diferenças com relação ao fato de ter ocorrido ou não o evento adverso em cada 

caso analisado. Para verificar a sua ocorrência e o grau de concordância ente os avaliadores, 

foram utilizadas duas estratégias: a manual, que verificou se todos os avaliadores 

consideraram o mesmo evento, e pelo Índice Kappa, metodologia estatística padrão de análise 

de concordância entre os avaliadores.  

Essas duas formas de análise foram necessárias em virtude da observação que a 

concordância entre a presença de eventos adversos entre os revisores ocorreu muitas vezes, 

porém com classificações diferentes quanto ao tipo de rastreador envolvido e ao nível de 

gravidade correspondente. Esses fatores estão diretamente ligados a análise pelo Índice 

Kappa, que indica a concordância entre os rastreadores com que foram classificados os 

eventos, sendo que esta diferença encontrada impacta diretamente no seu resultado, mesmo 

tendo descrito o mesmo evento. 
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Tabela 9: Concordância entre os avaliadores, realizada pela comparação manual entre os 

eventos referenciados em cada formulário, relativos a internações ocorridas no período de 

Dezembro de 2015 a Março de 2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 Concordância 1ºA e 1ºB Concordância 1ºA e 2º Concordância 1ºB e 2º 

Total de Eventos 

identificados em Igual 

(% em relação ao total 

de eventos – 118) 

46 72 (61%) 57 (48%) 

 

 

Tabela 10: Análise de concordância da classificação dos eventos adversos entre os 

analisadores pelo Índice Kappa, relativos às internações ocorridas no período de Dezembro de 

2015 a Março de 2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 
Concordância 1ºA e 

1ºB com 2º 

Concordância 

1ºA e 2º 
Concordância 1ºB e 2º 

Índice Kappa 0,212 0,141  0,290 

 

 

Foi realizada também a análise do Índice Kappa entre os avaliadores 1ºA e 1ºB, 

que teve como resultado 0,025, porém não apresentou significância estatística, como os 

demais (p = 0.632). 

 

Esses valores de Kappa indicam que a concordância entre os Revisores 1ºB e 2º 

com relação a classificação dos eventos foi maior que em relação a de 1ºA e 2º, porém a 

manual indica que 1ºA encontrou mais eventos iguais a 2º que 1ºB. Isso demonstra o 

impacto da classificação nos valores de Kappa, e consequentemente que um baixo valor 

deste não tem relação com a presença ou não de eventos, e sim a sua classificação, 

indicando assim a necessidade de maior padronização dos revisores. 
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4.5. Valor Preditivo Positivo e Negativo dos Rastreadores Encontrados 

 

Com relação aos rastreadores identificados, a sua capacidade de corresponder a 

eventos adversos foi verificada pela análise do Valor Preditivo Positivo (VPP) e pelo 

Valor Preditivo Negativo (VPN). Estes foram separados de acordo com a classe do 

rastreador pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI) (Tabelas 11 a 16). Observou-

se que nesta amostra os rastreadores de Cuidado em Saúde e de Unidade Intensiva 

foram os mais expressivos. A grande quantidade de eventos C2 (Parada Cardíaca ou 

Pulmonar, ou necessidade de rápida reativação pela equipe e C11 (Infecção Associada 

ao Cuidado em Saúde) ), assim como seu alto Valor Preditivo Positivo, demonstram ser 

estes os que mais necessitam de atenção dos profissionais quanto a medidas preventivas 

e corretivas. O mesmo ocorre com M12 (Parada Abrupta de Uso de Medicamento) e os 

de Unidade Intensiva, que embora menos frequentes demonstraram alto poder de 

identificar a eventos adversos. 

 

 

Tabela 11: Valor Preditivo Positivo para os Rastreadores de Cuidado em Saúde, relativos às 

informações obtidas das internações ocorridas no período de Dezembro de 2015 a Março de 

2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 Rastreadores 

Encontrados 

Rastreadores 

Positivos 
VPP 

C1 5 5 1 

C2 21 20 0.95 

C3 0 0 --- 

C4 1 1 1 

C5 7 2 0.29 

C6 10 3 0.3 

C7 1 1 1 

C8 3 2 0.67 

C9 2 1 0.5 

C10 1 0 0 

C11 19 17 0.89 

C12 2 2 1 

C13 4 3 0.75 

C14 15 10 0.67 

C15 11 8 0.73 

Total 102 75 0.74 
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Tabela 12: Valor Preditivo Positivo para os Rastreadores Relacionados a Medicamentos, 

relativos às informações obtidas das internações ocorridas no período de Dezembro de 2015 a 

Março de 2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 

 Rastreadores 

Encontrados 

Rastreadores 

Positivos 
VPP 

M1 0 0 --- 

M2 0 0 --- 

M3 0 0 --- 

M4 0 0 --- 

M5 2 0 0.00 

M6 0 0 --- 

M7 5 0 0.00 

M8 0 0 --- 

M9 0 0 --- 

M10 32 6 0.19 

M11 4 3 0.75 

M12 31 20 0.65 

M13 6 4 0.67 

Total 80 33 0.41 

 

 

 

Tabela 13: Valor Preditivo Positivo para os Rastreadores de Unidade Intensiva, relativos às 

informações obtidas das internações ocorridas no período de Dezembro de 2015 a Março de 

2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 

 Rastreadores 

Encontrados 

Rastreadores 

Positivos 
VPP 

I1 3 2 0.67 

I2 5 5 1.00 

I3 7 6 0.86 

I4 3 3 1.00 

Total 18 16 0.89 
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Tabela 14: Valor Preditivo Negativo para os Rastreadores de Cuidado em Saúde, relativos às 

informações obtidas das internações ocorridas no período de Dezembro de 2015 a Março de 

2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 

 Rastreadores 

Encontrados 

Rastreadores 

Negativos 
VPN 

C1 5 0 0.00 

C2 21 1 0.05 

C3 0 0 --- 

C4 1 0 0.00 

C5 7 5 0.71 

C6 10 7 0.70 

C7 1 0 0.00 

C8 3 1 0.33 

C9 2 1 0.50 

C10 1 1 1.00 

C11 19 2 0.11 

C12 2 0 0.00 

C13 4 1 0.25 

C14 15 5 0.33 

C15 11 3 0.27 

Total 102 27 0.26 

 

 

Tabela 15: Valor Preditivo Negativo para os Rastreadores Relacionados a Medicamentos, 

relativos às informações obtidas das internações ocorridas no período de Dezembro de 2015 a 

Março de 2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 

 Rastreadores 

Encontrados 

Rastreadores 

Negativos 
VPN 

M1 0 0 --- 

M2 0 0 --- 

M3 0 0 --- 

M4 0 0 --- 

M5 2 2 1.00 

M6 0 0 --- 

M7 5 5 1.00 

M8 0 0 --- 

M9 0 0 --- 

M10 32 26 0.81 

M11 4 1 0.25 

M12 31 11 0.35 

M13 6 2 0.33 

Total 80 47 0.59 
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Tabela 16: Valor Preditivo Negativo para os Rastreadores de Unidade Intensiva, relativos às 

informações obtidas das internações ocorridas no período de Dezembro de 2015 a Março de 

2016 em hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 

 Rastreadores 

Encontrados 

Rastreadores 

Negativos 
VPN 

I1 3 1 0.33 

I2 5 0 0.00 

I3 7 1 0.14 

I4 3 0 0.00 

Total 18 2 0.11 

 

 

Para os dez rastreadores com maior Valor Preditivo Positivo (VPP), ou seja, na 

maior parte dos casos onde apareceram indicaram a ocorrência de eventos adversos, 

foram verificadas as gravidades dos danos encontrados (NCC MERP, 2015), descrito na 

Tabela 17. Eles corresponderam a 53 % de todos os eventos envontrados (63 de 118 

eventos). 

 

Tabela 17: Classificação da gravidade dos eventos adversos encontrados pelos dez 

rastreadores com maior Valor Preditivo Positivo (VPP), relativos a internações ocorridas no 

período de Dezembro de 2015 a Março de 2016  em unidades intensivas de hospital 

universitário do Rio de Janeiro. 

 

 C1 C2 C4 C7 C11 C12 M11 I2 I3 I4 Total 

E – Total 2 11 0 1 9 0 2 1 1 0 27 

F – Total 1 5 1 0 8 1 0 4 0 0 20 

G – Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H – Total 2 3 0 0 0 1 1 0 5 3 15 

I –Total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 

GERAL 
5 20 1 1 17 2 3 5 6 3 63 

 

 

Os rastreadores com maior Valor Preditivo Positivo tiveram, em sua maioria, eventos 

classificados como dano temporário com necessidade de abordagem (E), seguido por dano 
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temporário que necessitou de internação ou prolongamento desta (F). Isso indica que a 

tendência dos eventos foi possuir menor gravidade. Apesar disso, os eventos classificados 

como dano que necessitou de abordagem para sustentar a vida (H) devem ser melhor 

observados neste primeiro momento, devido à sua quantidade e gravidade. A maior parte dos 

casos ocorreu em rastreadores realização de Procedimento na Unidade Intensiva (I3) e 

Intubação/ Reintubação (I4). 

 

 

 

4.6. Análise da Qualidade dos Prontuários 

 

Além dos rastreadores, também foi avaliada pelos revisores a qualidade dos 

prontuários da instituição, visto que este é um instrumento fundamental para a 

comunicação entre os profissionais e para consultas futuras, como em pesquisas 

científicas.  

Com relação à qualidade geral, para a maioria dos casos os revisores consideraram 

entre razoável e boa, porém com grande número de prontuários com folhas se soltando e 

desorganizados. Somando o número de prontuários considerados em cada classificação 

pelos diferentes revisores, 45 % foram considerados como Razoável em relação a 

qualidade geral do prontuário, e 16 % como desorganizados.  

No caso do Acesso e da Qualidade da Informação, para os Primeiros Revisores a 

principal classificação foi Fácil, seguida de Moderado, ao contrário do Segundo 

Revisor, onde Moderado foi predominante. Ao todo, 47 % dos prontuários foram 

considerados com acesso a informação Fácil e 40 % Moderado, enquanto 50 % da 

qualidade da informação era Fácil e  37% Moderada.  

Apesar do caráter subjetivo das análises, todas demonstram que além de necessitar 

de mais empenho na alimentação dos dados desses prontuários, o principal fator que 

dificulta sua análise dos prontuários e a sua conservação e organização. A Tabela 18 e 

os Gráficos 2, 3 e 4 demonstram o resultando desta avaliação. 
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Tabela 18: Número de prontuários considerados nas diferentes classificações de qualidade 

pelos revisores unidades de internação de hospital universitário do Rio de Janeiro, no período 

de Dezembro de 2015 a Março de 2016. 

 

 Revisor 1ºA Revisor 1ºB Revisor 2º 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

UTI 

Geral 

UTI 

Cardio 

Qualidade 

Geral do 

Prontuário 

Desorganizado 
4 0 4 6 2 3 

Folhas de Soltando 1 4 0 1 1 0 
Razoável 6 10 8 11 7 12 

Bom 3 13 4 12 2 5 
Excelente 0 0 0 0 0 0 

Acesso as 

Informações 

Muito Ruim 0 0 0 0 0 1 
Ruim 2 1 2 2 2 3 

Moderado 7 8 5 7 7 10 
Fácil 4 15 7 16 3 6 

Muito Fácil 0 1 0 0 0 0 

Qualidade 

das 

Informações 

Muito Ruim 1 0 0 0 0 1 
Ruim 1 5 1 1 2 2 

Moderado 6 5 6 6 7 11 
Fácil 5 15 7 19 3 6 

Muito Fácil 0 0 0 0 0 0 
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Gráficos 2A – 2F: Qualidade geral dos prontuários para cada revisor e unidade de 

internação analisados, no período de Dezembro de 2015 a Março de 2016, em hospital 

universitário do Rio de Janeiro. 
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Gráficos 3A – 3F – Acesso as informações presentes nos prontuários, para os diferentes 

revisores e unidades analisadas, no período de Dezembro de 2015 a Março de 2016, em 

hospital universitário do Rio de Janeiro. 
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Gráficos 4A – 4F: Qualidade da Informação, pelos diferentes revisores nas unidades de 

atendimento analisadas, no período de Dezembro de 2015 a Março de 2016, em hospital 

universitário do Rio de Janeiro. 
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4.7. Limitações do Estudo 

 

 

O principal fator limitante deste estudo foi o tamanho da amostra analisada. Diversos 

fatores impactaram para que isto ocorresse. Entre eles, os problemas de acessibilidade do 

sistema eletrônico que continha os prontuários digitalizados e a necessidade de agendamento 

prévio com muitos dias de antecedência para a consulta dos mesmos foram os principais. 

Com relação aos prontuários digitalizados, eles configuraram o fator de maior 

importância. O programa eletrônico que disponibiliza os prontuários digitalizados ficou em 

vários momentos sem atividade durante a fase de Coleta de Dados e na ocasião da avaliação 

pelo Segundo Revisor ficou totalmente inoperante, sendo possível a observação do registro de 

apenas um paciente antes deste fato. Com isso, todos os que já haviam sido analisados pelos 

primeiros Revisores (14 prontuários) e não pelo Segundo tiveram de ser excluídos do estudo, 

além de outras análises de prontuários digitalizados terem sido impedidas de serem realizadas. 

Outro fator relevante verificado nos prontuários digitalizados foi o fato de a captura pelo 

scanner dos prontuários ser muitas vezes incompleta, ficando regiões sem registro, 

atrapalhando a visualização dos dados. 

A necessidade de elaboração da lista de pacientes internados no período demandou um 

tempo significativo, que poderia ter sido utilizado na análise de prontuários. Além dos nomes, 

também foi necessário caracterizar a população para aplicar os critérios de inclusão e 

exclusão, dados estes que estavam disponíveis também em distintas fontes, aumentando ainda 

mais o tempo necessário para iniciar a análise. 

A presença de apenas uma classe de profissionais (Farmacêuticos) na análise dos 

prontuários também configura um fator de impacto ao estudo, visto que uma abordagem 

multidisciplinar é necessária para caracterizar melhor cada evento.  
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5. Discussão 

 

Este estudo observou os rastreadores de Cuidado em Saúde como mais 

expressivos na identificação de eventos adversos neste hospital, tendo eles Valores 

Preditivos Positivos maiores, e com maior número de casos. No caso do rastreador 

relacionado à infecção (C11), este também foi importante em outras análises, 

demonstrando ser um problema comum a outras instituições (KENNERLY et al, 2014; 

RUTBERG et al., 2014). O rastreador de parada ocorrido na unidade (C2) foi mais 

frequente comparativamente ao observado no estudo de Kennerly e colaboradores 

(KENNERLY et al, 2014). Isso pode ser explicado pela maioria dos pacientes 

analisados terem problemas cardiovasculares (unidade intensiva com especialidade em 

cardiologia). Os de Unidade Intensiva também foram importantes, porém com menor 

número de casos. Com relação à gravidade dos eventos, foram encontrados maioria 

como E e F, assim como em outros estudos na área (KENNERLY et al, 2014; 

RUTBERG et al., 2014). Outros também confirmaram a prevalência deste eventos com 

menor impacto negativo, indicando ser esta uma tendência geral (SHAREK et al, 2011; 

MULL et al, 2015). 

A necessidade de elaboração da lista de pacientes internados no período de estudo 

demonstrou uma deficiência da instituição no gerenciamento dessas informações. O 

relatório de internação do sistema eletrônico demonstrava apenas alguns poucos 

pacientes (total de 9 para a UTI Geral e 73 para a UTI Cardiológica no período de 01 de 

Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2016), sendo a explicação dada pelo provável 

registro apenas dos casos onde o paciente internava inicialmente no setor buscado, e não 

os que passaram pelo setor em outros momentos. Além disso, o registro mais fidedigno 

de entrada nas unidades intensivas era um livro, onde as informações são depositadas de 

forma manual, muitas vezes incompleta e ilegível. Isso implica na falha de comunicação 

entre os profissionais, problemas administrativos de investigação das internações e 

consultas para trabalhos científicos, devido a falta de rapidez para a obtenção de 

informações fidedignas. Considerando a legislação brasileira, a comunicação entre os 

profissionais de saúde é fundamental para a garantia da segurança do paciente, sendo 

este um fator que merece um olhar especial pelo hospital analisado (BRASIL, 2013b). 
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A idade média dos pacientes da UTI Cardiológica foi alta em todos os meses 

estudados, correspondendo na grande maioria dos casos a pacientes no fim da fase 

adulta até a terceira idade. Isso pode estar relacionado ao maior acometimento de 

problemas cardiovasculares em pacientes idosos (ZASLAVSKY & GUS, 2002; 

FERREIRA, 2017). A UTI Geral aceita pacientes com diferentes doenças, sendo 

esperado pela maior variabilidade da idade, como identificado neste estudo. 

A maior parte das exclusões foi em decorrência de o paciente não ter ficado mais 

de 48 horas na unidade intensiva, indicando relativa rotatividade das unidades 

intensivas estudadas. Foi seguida de Puérpera/Gestação de Risco e Menor de 18 anos.  

Um dos principais fatores que impactaram diretamente na quantidade de 

prontuários analisados foi o sistema eletrônico dos digitalizados (pacientes que vieram a 

óbito). Embora tenha um terminal de computação exclusivo, estava frequentemente 

indisponível ou com informações limitadas. Portanto, eventos que poderiam ter 

contribuído para o óbito do paciente (gravidade I), que necessitam de abordagem mais 

urgente para evita-los, não tiveram a oportunidade de terem sido obtidos. Em apenas um 

caso onde esta análise pode ser realizada, foi verificado um rastreador desta gravidade, 

sendo da classe tipo Parada Cardíaca, Pulmonar ou necessidade de rápida reativação 

pela equipe (C2). Visando consultas futuras, este é um aspecto que merece atenção 

especial dos gestores. 

O tempo utilizado na análise mostrou-se variável entre os revisores. Considerando 

a recomendação de 20 minutos para os Primeiros Revisores e de 5 minutos para o 

Segundo Revisor (GRIFFIN & RESAR, 2009), todos os revisores sentiram a 

necessidade de ultrapassá-lo. O principal interferente decorre da desorganização dos 

prontuários, além de este ser por escrito, em muitos casos com leitura limitada. Para 

facilitar esta análise seria necessário que o prontuário fosse totalmente vinculado ao 

sistema eletrônico da instituição, o que pode reduzir o tempo de análise, embora possa 

interferir também na sensibilidade da mesma (MURFF et al, 2003). Apesar deste 

problema, o sistema eletrônico tem se mostrado na prática ser sim um fator que diminui 

o tempo das consultas ao documento, facilitando sua análise (ROQUE, TONINE & 

MELO, 2016). 

O número de eventos adversos encontrados é de 118, sendo em média 3 eventos 

por paciente é relativamente maior que em outros estudos brasileiros, assim como a 
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prevalência dos eventos (ROZENFELD el al., 2009; ROQUE, TONINE & MELO, 

2016). Esses autores encontraram entre 1,8 e 2.8 eventos por pacientes e taxas bem 

menores de prevalência de eventos adversos, menos da metade encontrada neste estudo 

Isso não pode ser atribuído ao número de rastreadores utilizados, pois este foi muito 

semelhante entre os estudos. A principal causa pode ser o fato de ter sido utilizada uma 

definição de dano mais ampla, como a da legislação brasileira, além de ter sido utilizado 

apenas uma classe de profissionais de saúde na avaliação (farmacêuticos). Além disso, 

outros fatores interferentes podem ter sido a qualidade dos prontuários, o público de 

atendimento, características particulares da equipe de saúde e também por não ter sido 

limitado o tempo de análise. Outro fator que merece destaque é o fato de a metodologia 

utilizadas nesses estudos considerar apenas danos físicos (GRIFFIN & RESAR, 2009), 

sendo que neste estudo, em 3 casos, foi considerado o dano psicológico da falta de 

insumos adiando o procedimento cirúrgico, causando ansiedade e alterações 

fisiológicas, como insônia e constipação. Esta abordagem segue a definição da 

legislação brasileira, que inclui fatores psicológicos também na definição de danos 

(BRASIL, 2013a).  

Estudos demonstram que a maior parte dos eventos ocorre em clínica cirúrgica 

(MENDES et al., 2005; MULL et al., 2015). Considerando que a maioria dos pacientes 

analisados passou por algum procedimento cirúrgico durante internação nesses setores, 

seria de se esperar este significativo númerode eventos adversos. 

O fato de o tempo de internação na UTI Cardio ser superior ao encontrado na UTI 

Geral, assim como o número maior de prontuários analisados pela UTI Cardio, fez com 

que fossem encontrados mais eventos nesta unidade. Apesar disso, não influenciou na 

média por paciente, que demonstrou mais variável na UTI Geral. Uma possível 

explicação é a maior abrangência de patologias experimentada pela UTI Geral, com 

diferentes tempos de internação necessários. 

Com relação à classificação dos eventos adversos, os resultados do Índice Kappa 

demonstram que apesar de 1ºA e 2º terem encontrado mais eventos em comum, a 

classificação de 2º foi mais vezes igual a de 1ºB.  Apesar disso, os valores expressos por 

esse índice demonstraram uma concordância muito fraca, refletindo a subjetividade da 

classificação. Considerando a concordância entre os Primeiros Revisores, este valor foi 

muito inferior aos valores encontrados por Rozenfeld e colaboradores na primeira etapa 

de análise (Kappa = 0,64). Porém, após a conclusão da avaliação por todos os revisores, 
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depois da entrada dos revisores médicos e da reunião de consenso (Kappa = 0,25), este 

resultado foi mais próximo (ROZENFELD, GIORDANI & COELHO, 2013). Por outro 

lado, Cano e colaboradores em sua análise de eventos adversos obtiveram o valor de 

Kappa semelhante ao apresentado neste estudo (CANO et al., 2012). 

Esta diferença da concordância entre os avaliadores ocorre também em estudos 

internacionais, porém em menor extensão. No caso do Harvard Medical Pratice Study I, 

o Kappa para a ocorrência de eventos foi de 0,61, sendo de 0,24 para a presença ou não 

de negligência como causadora do evento. Porém, este estudo utilizou 53 hospitais, ou 

seja, muitos profissionais envolvidos na análise e coleta dos dados, e uma amostra de 

30.121 pacientes, sendo uma realidade muito diferente da analisada pelo presente estudo 

(BRENNAN et al., 1991).  

Os maiores valores preditivos positivos dos rastreadores de Cuidado em Saúde 

foram Uso de Hemoderivados (C1), Parada Cardíaca, Pulmonar ou Necessidade de 

Rápida Reativação pela Equipe (C2), Cultura Sanguínea Positiva (C4), Infecção 

Associada ao Cuidado em Saúde (C11). Destes, C2 e C11 foram mais expressivos, com 

mais casos. Isso indica que abordagens de emergência e suas consequências, assim 

como a ocorrência de infecções hospitalares, estão entre os fatores que mais acarretam 

dano ao paciente, sugerindo a investigação das práticas e a sua padronização por 

protocolos institucionais.  

Os rastreadores Relacionados a Medicamentos tiveram relativo baixo 

desempenho, exceto pela Parada Abupta de Uso de Medicamento (M12) e ocorreu em 

20 casos. Considerando a revisão de Mendes e colaboradores, os artigos analisados 

indicam ser os rastreadores relacionados a medicamentos com maior impacto 

comparativamente aos relacionados a procedimentos médicos (C14), que está presente 

na classe de cuidado em saúde (MENDES et al., 2005). Essa diferença sugere 

novamente a influência de apenas uma classe de profissionais avaliadores no estudo. 

Apesar disso, também indica um uso mais racional dos medicamentos na instituição 

estudada.  

Enquanto isso, os de Unidade Intensiva, como era esperado por se tratar de um 

estudo realizado apenas em unidades intensivas, mostraram VPP excelentes, porém 

menor quantidade de casos quando comparado aos de Cuidado em Saúde.  
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A análise da qualidade geral dos prontuários mostrou-se razoável em sua maioria, 

sendo melhores as avaliações dos prontuários da UTI Cardio. Boa parte dos prontuários 

foram considerados como desorganizados e folhas se soltando, o que indica a 

precariedade dada aos registros de internação e a sua falta de conservação. Isto indica a 

necessidade de maior comprometimento com os documentos, considerando a sua 

importância para a qualidade do serviço prestado no momento e em análises futuras. 

O acesso à informação mostrou-se de moderado a fácil, sendo a maioria 

classificado como fácil pelos Primeiros Revisores, enquanto para o Segundo foi 

moderado, assim como a qualidade desta informação. Considerando a necessidade de 

rápida comunicação entre a equipe, principalmente em casos de emergência, além da 

utilização para processos administrativos e científicos este fato é preocupante. A 

garantia de registros mais eficazes é imperativa na manutenção da qualidade do serviço 

prestado e na garantia de segurança do paciente. 

Comparando com outro estudo realizado em três unidades hospitalares de ensino, 

também do estado do Rio de Janeiro, é possível perceber uma diferença importante. 

Enquanto neste estudo foram considerados o acesso e a qualidade da informação entre 

moderado e fácil, Pavão e colaboradores classificaram como ruins. Embora eles tenham 

utilizado uma avaliação mais detalhada, com foco específico em áreas do cuidado, este 

estudo demonstrou ser a realidade do hospital analisado melhor que os outros 

apresentaram. Apesar disso, qualquer ação em vista de melhorar os registros em saúde 

merece atenção especial, com o objetivo de melhorar a assistência prestada, e 

consequentemente a segurança do paciente (PAVÃO et al., 2011). 

Para isso, medidas corretivas como a separação do prontuário em sessões, além de 

ter folhas impressas ou com a garantia de legibilidade, são medidas iniciais que podem 

melhorar esta realidade, embora o prontuário eletrônico seja o ideal.  
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6. Conclusões 

 

 

A análise dos rastreadores sugeridos pela metodologia IHI Global Trigger Tool® 

mostrou-se eficiente para a identificação de eventos adversos e, consequentemente, na 

indicação de áreas com necessidade de medidas corretivas nos processos de assistência 

ao paciente. Saber se todos os eventos foram identificados pela metodologia implica em 

novas pesquisas, visto que este não foi o foco deste estudo. 

Os rastreadores com melhores desempenhos sugerem que os esforços iniciais da 

instituição devem estar envolvidos em situações de emergência, como paradas cardíacas 

e intercorrências em procedimentos, assim como os cuidados com infecção hospitalar. 

A elaboração de protocolos clínicos e o treinamento continuado dos profissionais 

envolvidos constituem estratégias pertinentes. 

O fato dos registros hospitalares estarem em condições que dificultam a sua 

consulta indica pouca importância dada a manutenção da informação, situação que 

deveria ser o oposto em uma unidade hospitalar universitária, com foco no ensino. A 

criação de regras institucionais de depósito de informações nos prontuários, como a 

organização em seções e obrigatoriedade da legibilidade, sendo com anotações digitadas 

e impressas por exemplo, contornam temporariamente o impacto financeiro que a 

implantação do prontuário eletrônico causaria, embora esta seja a melhor alternativa. 

Tendo em vista estes aspectos, este estudo cumpriu o seu objetivo de ser uma 

análise inicial da realidade das unidades intensivas da instituição, sendo necessárias 

novas pesquisas relacionadas ao tema para melhor caracterizar as diferentes clínicas 

disponíveis no hospital e avaliar o impacto das intervenções propostas. 
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8. Anexos 

 

8.1. Lista de Rastreadores Padronizados do Institute for Healthcare Improvement – IHI. 

 

 

 

  

Rastreadores em Perinatalogia. 

- Uso de Terbutalina. 

- Laceração acima de 3 ou 4 graus. 

- Contagem de Plaquetas abaixo de 50.000. 

- Estimativa de perda sanguínea acima de 500 mL 

para Parto Vaginal e 1000 mL para Cesariana. 

- Necessidade de consultar um especialista. 

- Administração de Agentes Ocitóticos (como 

Ocitocina, Metilergotamina e 15-Metil-Prostaglandina 

no período Pós Parto). 

- Instrumentação no Parto. 

- Administração de Anestesia Geral. 

 

Rastreadores derivados do cuidado em saúde. 

- Transfusão de Sangue ou Uso de Hemoderivados. 

- Parada Cardíaca, Pulmonar ou necessidade de rápida reativação pela equipe. 

- Diálise Aguda. 

- Cultura Sanguínea Positiva. 

- Raio X ou Análise Doppler para Embolia ou Trombose Venosa Profunda. 

- Queda do Hematócrito ou da Hemoglobina maior ou igual a 25%. 

- Queda do Paciente. 

- Úlcera de pressão. 

- Readmissão dentro de 30 dias após a alta. 

- Restrição/ Contenção Física. 

- Infecção Associada ao Cuidado em Saúde. 

- Acidente Vascular Cerebral ocorrido dentro do Hospital. 

- Transferência para uma Unidade Acima de Cuidado. 

- Qualquer complicação durante um procedimento, 

- Outras. 

 

 

 

Rastreadores relacionados a 

Medicamentos. 

- Cultura Positiva de Clostridium difficile. 

- Tempo Parcial Tromboplastina (PTT) acima de 100 

segundos. 

- Razão Normalizada Internacional (INR) acima de 6. 

- Glicose Plasmática menor que 50 mg/dL. 

- Elevação BUN ou Creatinina Sérica duas vezes 

acima da linha de base. 

- Administração de Vitamina K. 

- Uso de Difenidramina. 

- Uso de Flumazenil. 

- Administração de Naloxona. 

- Administração de Antiemético. 

- Alta Sedação ou Hipotensão. 

- Parada Abrupta do Uso de um Medicamento. 

- Outros. 

 
Rastreadores relacionados a Procedimentos Cirúrgicos. 

- Retorno à sala de Cirurgia. 

- Modificação no Procedimento planejado ou indicado. 

- Admissão Pós – Operatória em Unidade Intensiva. 

- Intubação ou Reintubação ou Uso de BiPap na Unidade de Cuidado Pós Anestésica. 

- Realização de Raio X durante a Cirurgia ou na Unidade de Cuidado Pós Anestésica. 

- Morte durante ou no Pós Operatório. 

- Ventilação Mecânica por mais de 24 horas no Pós Operatório. 

- Administração durante a Cirurgia de Adrenalina, Noradrenalina, Naloxona ou 

Romazicon. 

- Aumento no nível de Troponina acima de 1,5 ng/mL no Pós Operatório. 

- Injúria, Reparo ou Remoção de qualquer Órgão durante o procedimento operatório. 

- Ocorrência de qualquer complicação operatória. 

Rastreadores no Cuidado Intensivo 

- Pneumonia iniciada na unidade intensiva. 

- Readmissão na Unidade Intensiva. 

- Realização de Procedimentos na Unidade Intensiva. 

- Intubação/ Reintubação ou uso de Bipap na área de 

cuidado pós anestésico. 

 

 

 

Rastreadores na Emergência 

- Readmissão na Emergência após 48 horas da alta. 

- Permanência na Emergência por mais de 6 horas. 

 

 

          Fonte: GRIFFIN & RESAR, 2009 – Tradução do Autor. 



72 
 

8.2.  Declaração de Autorização do Diretor do HUAP. 
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8.3. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP – CEP. 

 

Folha 1: 
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Folha 2: 
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Folha 3: 
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Folha 4: 
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9. APÊNDICES 

 

9.1. Ficha de Orientação para a Análise dos Prontuários 

 

Nome do Paciente: _______________________________________________  Prontuário:_____________________ 

No período de estudo (Janeiro – Dezembro/2016) houve quantas internações? _______________________________ 

 

Rastreadores encontrados no Sistema Eletrônico: 

  

Observações Adicionais: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Atendimento 

Data da 

Internação 
Data da Alta Entrada CTI Saída CTI Entrada UCO Saída UCO 

1        

2        

3        

4        

5        

Atendimento Rastreadores 

1 - 
 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 
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9.2. Formulário de Coleta de Dados – Primeiro Revisor.  

 

 

Paciente: ________________________________________________________ Prontuário: ____________________ 

Data da Análise: ___/___/_____ Analisador: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ Data da Internação: ____/____/_____ Idade na Internação: _______________ 

CID: _________________________________________________________________________________________ 

 Motivo da Internação: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Data da Alta: ___/___/______ Desfecho na unidade: (  ) Alta  (  ) Transferência  (  ) Óbito  

Desfecho geral: (  ) Alta  (  ) Transferência  (  ) Óbito    Tempo de Internação na unidade: _________________________  

Tempo de Análise:     Prontuário: _______________________    Sistema Eletrônico: __________________________ 

 

Rastreadores: 

Ocorrência 

(X) Rastreador (Cuidado em Saúde) 
Ocorrência 

(X) Rastreador (Medicamentos) 

C1 - Transfusão de sangue ou uso de hemoderivados. M1 - Cultura Positiva de Clostridium difficile. 

C2 - Parada Cardíaca ou Pulmonar, ou necessidade de rápida reativação pela equipe. M2 - Tempo Parcial Tromboplastina (PTT) acima de 100 segundos. 

C3 - Diálise Aguda. M3 - Razão Normalizada Internacional (INR) acima de 6. 

C4 - Cultura Sanguínea Positiva. M4 - Glicose Plasmática menor que 50 mg/dL. 

C5 - Raio X ou Análise Doppler para Embolia ou Trombose Venosa Profunda. M5 - Elevação BUN (Uréia) ou Creatinina Sérica duas vezes acima da linha de base. 

C6 - Queda do Hematócrito ou da Hemoglobina maior ou igual a 25%. M6 - Administração de Vitamina K. 

C7 - Queda do paciente. M7 - Uso de Difenidramina. 

C8 - Úlcera de pressão. M8 - Uso de Flumazenil. 

C9 - Readmissão dentro de 30 dias após a alta. M9 - Uso de Naloxona. 

C10 - Restrição/ Contenção Física. M10 - Administração de Antiemético. 

C11 - Infecção associada ao cuidado em saúde. M11 - Alta Sedação ou Hipotensão. 

C12 - Acidente Vascular Cerebral ocorrido dentro do Hospital.. M12 - Parada Abrupta do Uso de um Medicamento. 

C13 - Transferência para uma unidade acima de cuidado. M13 - Outros. 

C14 - Qualquer complicação durante um procedimento,  Rastreador (Cuidado Intensivo) 

C15 - Outras. I1 - Pneumonia iniciada na unidade intensiva. 

Total:  (____) Cuidado em Saúde  (_____ ) Medicamentos  (____ ) Cuidado Intensivo 
I2 - Readmissão na Unidade Intensiva. 

I3 - Realização de Procedimentos na Unidade Intensiva. 

I4 - Intubação/ Reintubação ou uso de Bipap na área de cuidado pós anestásico. 

 

Descrição dos casos: 

Obs: descrever a unidade clínica onde o paciente estava internado no momento da referência ao rastreador, assim como a data 

quando ele ocorreu e em que parte do prontuário ele aparece. 
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 Descrição 

Rastreador  

 

 

 

 

Avaliação 

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

Rastreador 

 

 

 

Avaliação 

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

Rastreador 
 

 

 

 

 

Avaliação 

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

Rastreador  

 

 

 

 

Avaliação 

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

 

Total de Rastreadores encontrados: _________ Total de Rastreadores Positivos encontrados: ________   Número de eventos encontrados: __________ 

Qualidade Geral do Prontuário (no caso de ser desorganizado e com folhas se soltando, marcar as duas opções). 
 

(  ) Desorganizado  (  ) Folhas se Soltando  (  ) Razoável  (  ) Bom  (   ) Excelente 

Como estava o acesso as informações desejadas (relativo a organização do Prontuário)? 
 

(   ) Muito ruim  (    ) Ruim  (    ) Moderado  (    ) Fácil  (   ) Muito Fácil 

Como estava a qualidade das informações (com relação a legibilidade e coerência)? 
 

(   ) Muito ruim  (    ) Ruim  (    ) Moderado  (    ) Fácil  (   ) Muito Fácil 
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9.3.  Formulário de Coleta de Dados - Segundo Revisor. 

 

Paciente: _____________________________________________ Prontuário: ______________________ 

Data da Análise: ___/___/_____   Analisador: _______________________________________________ 

Tempo de Análise:  ____________________________________________________________________ 

 

Análise dos Rastreadores encontrados pelos Primeiros Revisores: 

 

Rastreador Avaliação Conclusão 

  

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

  

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

  

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

  

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 
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Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

  

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

  

Positivo (  ) Negativo (  ) 

NCC MERP 

(E) (F) (G) (H) (I) 

 

 

Total de Rastreadores encontrados: _________ Total de Rastreadores Positivos encontrados: ________   Número de eventos encontrados: __________ 

 

Qualidade Geral do Prontuário (no caso de ser desorganizado e com folhas se soltando, marcar as duas opções). 

(  ) Desorganizado  (  ) Folhas se Soltando  (  ) Razoável  (  ) Bom  (   ) Excelente 

Como estava o acesso as informações desejadas (relativo a organização do Prontuário)? 

(   ) Muito ruim  (    ) Ruim  (    ) Moderado  (    ) Fácil  (   ) Muito Fácil 

Como estava a qualidade das informações (com relação a legibilidade e coerência)? 

(   ) Muito ruim  (    ) Ruim  (    ) Moderado  (    ) Fácil  (   ) Muito Fácil 

 


