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1. Introdução:
Gestão de Risco tem objetivo prevenir, mitigar os riscos institucionais e possui
a ética do sigilo, confidencialidade das informações.
Gestão de Risco tem ações para a confidencialidade das informações dos
pacientes e funcionários no processo de trabalho, no qual, seguimos a Portaria Nº
529, de 1º de abril de 2013 e cultivamos a Cultura de Segurança na instituição com
o propósito de proporcionar a Segurança do Paciente. Acessamos o prontuário do
paciente para identificação das fragilidades, entrevistamos funcionários nas análises
de eventos classificados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em Evento
Adverso Moderado, Evento Adverso Grave e Evento Sentinela/Óbito, em que

3. Resultado:

utilizamos a nomenclatura de Evento Sentinela, por ser uma instituição reacreditada

A Lei contribuiu na importância dos profissionais em manter o sigilo dos dados do

pela Joint Commission International (JCI) e trabalhamos em conjunto com os

paciente e funcionário, internamente e externamente, o monitoramento de acesso ao

gestores das áreas, diretoria de corpo clínico e alta liderança em busca de melhoria

prontuário do paciente, impedindo o acesso indevido de profissionais não

contínua, utilizando as ferramentas da qualidade e Gestão de Risco (Diagrama de

autorizados, garantindo a confidencialidade das informações e fortalecendo o

Ishikawa, 5 porquês, Entrevista Estruturada, Protocolo de Londres, HFMEA,

processo de trabalho da Gestão de Risco.

Mapeamento de Risco, entre outras) para mitigar os riscos, melhoria do processo da

Atualmente, a Gestão de Risco mantém o sigilo das informações em todo o

área e nas análises das notificações recebidas pelos canais de comunicação, como

processo de trabalho da área. E, ao realizarmos o retorno ao notificador por e-mail,

o folder, ícone da área de trabalho, e-mail e aplicativo do colaborador. E, a Lei Nº

mantemos a confidencialidade dos dados do paciente e funcionários.

13.709, de 14 de agosto de 2018 veio contribuir para a garantia da confidencialidade
das informações no processo de trabalho da Gestão de Risco em parceria com a
Alta Liderança.

2. Método:
Vivenciamos no processo de trabalho da Gestão de Risco o sigilo das
informações, porém, os dados dos pacientes eram informados por e-mail. E, para
garantir a confidencialidade das informações, alteramos o processo de trabalho em
não informar os dados do paciente por meio de e-mail aos gestores das áreas,
decisão compartilhada com a Alta Liderança.
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