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Protocolo 34. Eixo Temático: Segurança do Paciente 

ENVOLVIMENTO DA GESTÃO  PARA CULTURA DE  NOTIFICAÇÃO DE  
EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS À SAÚDE  

Introdução  
A notificação voluntária de eventos adversos tornou-se, mundialmente, importante instrumento para melhoria da qualidade no 
sistema de saúde. O sistema de notificação constitui-se em ações interligadas para detectar e analisar Eventos Adversos (EA) e 
situações de risco e direcionar para o aprendizado, a partir desses eventos, com o objetivo de melhorar a segurança de 
pacientes durante sua internação1. Entretanto, estudos assinalam que, devido à subnotificação, esse tipo de sistema não capta 
a totalidade dos eventos adversos que ocorrem nas instituições 2,3.  
Estudos apontam que os aspectos que precisam ser melhorados nas instituições, em relação aos sistemas de notificação, são as 
respostas não punitivas ao erro e o número de eventos notificados 4.   
  
Metodologia  
Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, realizado em um hospital geral do município de São Paulo, a partir do 
preenchimento de um instrumento de notificação de incidente/eventos adverso, realizado no ano de 2020.  
Pesquisa descritiva: objetiva descrever as características de uma população; Quantitativa: considera que tudo é quantificável, o 
que significa traduzir opiniões e números em informações as quais serão classificadas e analisadas.  
  
Resultados  
Foram preenchidos um total de 536 instrumentos, dentre os quais verificou-se que a média de notificação era em torno de 06 
notificações de EA/ mês e a partir de julho já somava o dobro de eventos e em setembro, outubro e novembro passou de 100 
notificações de EA/mês (conforme gráfico 1), coincidindo com o período em que houve uma renovação da alta gestão local, que 
estimulava a realização das notificações para evidenciar as falhas e encontrar soluções para correção dos mesmos e melhoria 
nestes processos.  
O sistema de notificação de EA é instrumento de auxílio à gestão da assistência ao paciente, que permite aos profissionais da 
assistência compartilhar responsabilidades com os administradores e estimular ações corretivas, com vistas à não repetição dos 
erros e prevenção de futuros EA. Revelou-se útil para denunciar inadequação de recursos humanos, bem como outras 
fragilidades institucionais 5.   
Conforme tabela 2, os notificantes no 2º semestre variaram mais, e com maior representatividade nos grupos que já 
notificavam.  
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