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1 INTRODUÇÃO  

 

O Protocolo de Londres é a versão revista e actualizada da nossa original "Protocolo para 

Investigação e Análise de Incidentes Clínicos”1. O protocolo apresenta um processo de investigação 

de acidentes e análises desenvolvidas em contexto de investigação, que foi adaptados para o uso 

prático pelos gestores de riscos e outros treinados em investigação de um incidente. Esta 

abordagem já foi aperfeiçoada e desenvolvida à luz da experiência e investigação em investigação 

de incidentes dentro e fora do sistema de saúde. A finalidade do protocolo é garantir uma 

investigação exaustiva e pensativo e análise de um incidente, indo além da identificação mais 

comum de falhas e culpa. Um processo estruturado de reflexão é geralmente mais bem sucedidos 

do que um brainstorming informal ou nas avaliações de suspeita rápida de "especialistas". A 

abordagem descrita não suplantar a perícia clínica nem nega a importância da reflexões de clínicos 

individuais em um incidente. Pelo contrário, o objetivo é utilizar a experiência e o conhecimento 

clínico em toda a extensão. A abordagem auxilia a descrever processo de investigação reflexiva 

porque: 

 

• Embora às vezes seja fácil identificar uma determinada ação ou omissão como a causa imediata 

de um incidente, uma análise mais aprofundada revela geralmente uma série de acontecimentos 

que levaram ao resultado adverso. A identificação de uma evidência segura a partir de boas práticas 

geralmente é apenas o primeiro passo de um investigação. 

• Uma abordagem estruturada e sistemática significa que o caminho a percorrer em qualquer 

investigação está, em grande medida, já traçado. Este guia pode ajudar a garantir uma investigação 

exaustiva e facilitar a produção de relatórios formais, quando necessário. 

• Se uma abordagem coerente da investigação é usada, os funcionários entrevistados deverão 

considera o processo menos ameaçador do que as abordagens tradicionais. 

• Os métodos usados são destinados a promover um maior clima de abertura e evitar a atribuição de 

culpa e dedos apontados.  

 

 

1.1 Mudanças à Segunda Edição (suprimido) 

 

1.2  É esta abordagem, uma análise de causa raiz? 

 

O termo "Análise de causa raiz" se origina da indústria, onde um grupo de ferramentas são usados 

para identificar as causas da investigação e análise de incidentes. Para nós, a análise de causa raiz 

do termo, embora generalizada, é enganoso em vários aspectos. Ela implica que há uma causa 

única, ou pelo menos um pequeno número. Normalmente, entretanto, o retrato que emerge é muito 

mais fluido e dá a noção de uma causa raiz parece uma simplificação grosseira. Geralmente há uma 

cadeia de eventos e um grande variedade de fatores contribuintes que levaram ao incidente 

eventual. A equipe de investigação tem de identificar quais desses fatores contribuintes têm o maior 

impacto sobre o incidente e, mais importante ainda, quais os fatores que têm maior potencial para 



causar incidentes no futuro. A objeção mais importante e fundamental para o termo “análise de 

causa raiz” refere-se a própria finalidade da investigação. Certamente o propósito é óbvio? É para 

descobrir o que aconteceu e o que causou isso? Nós acreditamos que este não é a mais penetrante 

perspectiva. Certamente é necessário descobrir o que aconteceu e porquê, a fim de explicar ao 

paciente e família e outras pessoas envolvidas. No entanto, se o objetivo é conseguir um sistema de 

saúde mais seguro, então descobrir o que aconteceu e porque é apenas uma etapa do caminho na 

análise. O verdadeiro objetivo é usar o incidente para refletir sobre as lacunas e insuficiências no 

sistema de saúde revelados pelo evento . Esta abordagem pró-ativa e prospectiva é mais fortemente 

enfatizada nesta segunda edição. Devido a essa orientação, temos chamado nossa abordagem de  

“análise de sistemas”, por que simplesmente significa uma ampla análise de todos os aspectos do 

sistema de saúde em questão. Ressalta-se que isso inclui as pessoas envolvidas em todo o sistema 

(da administração até aqueles na linha de frente), como eles se comunicam, interagem, trabalham 

em equipe, e trabalhar juntos para criar uma organização de segurança.  

 

1.3 Diferentes maneiras de utilizar o protocolo  

 

O protocolo original foi desenhado em uma época em que as investigações eram geralmente 

realizadas individualmente por gestores de risco. Era portanto, “liderado pelo investigador”, onde a 

descrição e o formato envolvia um ou dois indivíduos para reunir as informações, realizar entrevistas 

e apresentar um relatório ao conselho de administração ou a equipe clínica e considerar que 

medidas deveriam ser tomadas. No entanto, muitas organizações agora preferem montar uma 

equipe de pessoas com diferentes habilidades e experiências. Incidentes graves requerem uma 

equipe de pessoas que utilizam as entrevistas e outros documentos como fontes de informação. 

Esta versão do protocolo pode ser utilizado por indivíduos ou equipes. Este documento descreve 

uma investigação completa, mas queremos enfatizar que muitas investigações mais rápidas e mais 

simples também podem ser realizadas utilizando a mesma abordagem básica. A experiência tem 

mostrado que é possível adaptar a abordagem básica do protocolo para várias configurações 

diferentes e abordagens. Por exemplo, ele pode ser usado para análises rápidas de 5 ou 10 

minutos, apenas para identificar os principais problemas e fatores contributivos. O protocolo também 

pode ser usado para ensino, tanto como uma ajuda para a compreensão o método em si e como um 

veículo para a introdução do sistemas de pensamento. Durante a leitura sobre o pensamento 

sistêmico é útil, tendo um incidente separado, de forma estruturada traz a abordagem viva por uma 

equipe clínica.  

 

1,4 contexto de uso do guia  

 

Este protocolo abrange todo o processo de investigação, análise e recomendações para a ação. Na 

prática, este processo será criado e, talvez, restringido, pelo contexto local e pelas condições de 

utilização. Nós deliberadamente não discutimos o contexto mais vasto de governança clínica ou 

outro dispositivo que garanta a qualidade do atendimento. Pretendemos que este documento deva 

ser um módulo autônomo definido dentro de outros procedimentos para a notificação de incidentes, 

reportando ao equipe ou diretoria e assim por diante. Nós não fomos prescritivos sobre como os 

incidentes devem ser identificados ou que devem ser investigados, pois isso vai variar dependendo 



do local circunstâncias e prioridades nacionais, que irão variar de país para país. Quaisquer que 

sejam as circunstâncias locais no entanto, acreditamos que as decisões e ações seguintes 

indagações seriam mais eficazes se fundamentadas em uma minuciosa e sistemática investigação e 

análise, independentemente da natureza do incidente e os complexidade dos problemas daí 

resultantes. Ressaltamos que esta abordagem deve, na medida do possível, ser separada de 

qualquer processos disciplinares ou outros produtos utilizados para lidar com o mau desempenho 

persistente, por indivíduos. Muitas vezes, quando algo dá errado nos cuidados de saúde os gestores 

costumam enfatizar a contribuição de um ou dois indivíduos e atribuir a culpa pelo incidente sobre 

eles. Embora a culpa possa ser apropriada em algumas circunstâncias, não deve ser o ponto de 

partida. Colocar a culpa imediatamente sobre alguém elimina qualquer possibilidade de uma 

investigação séria e pensativa. Redução de risco eficaz depende de levar em conta todos os fatores 

e mudanças no ambiente, bem como lidar com os erros pessoais e omissões. Isso não pode ocorrer 

em uma cultura onde as considerações disciplinares são sempre colocados em primeiro lugar. 

Investigação de acidentes só podem ser plenamente eficazes dentro de uma cultura aberta e justa. 

 

 

 



2 Pesquisas Fundamentais 

 

A teoria subjacente ao protocolo e sua aplicação é baseada em pesquisas fora dos contextos da 

saúde. Na aviação, indústrias de petróleo e nucleares, por exemplo, a investigação formal de 

incidentes é um procedimento bem estabelecido. Pesquisadores e especialistas em segurança 

desenvolveram uma variedade de métodos de análise, alguns dos quais foram adaptado para uso 

em contextos médicos embora poucos tenham sido exploradas em profundidade. Estas e outras 

análises ilustram a complexidade da cadeia de eventos que podem levar a um efeito adverso  

 

 

Figura 1: Adaptado do modelo de organização Causa Acidente 

 

 



 
2.1 Modelo Organizacional Causal de Acidentes  

 

Estudos de acidentes na indústria, transportes e esferas militares levaram a um entendimento muito 

mais amplo da causa do acidente, com menos foco no indivíduo que comete o erro e obtendo mais 

informações sobre fatores organizacionais pré-existente. Nossa abordagem é baseada no modelo 

de acidentes organizacionais de James Reason (Figura 1). Neste modelo decisões falíveis nos 

escalões superiores da estrutura de gestão são transmitidos por caminhos departamentais ao local 

de trabalho, criando a tarefa e as condições do ambiente que podem promover atos inseguros de 

vários tipos. Defesas e barreiras são concebidos para proteger contra riscos e atenuar as 

conseqüências da falha dos equipementos e humana. Estas podem assumir a forma de barreiras 

físicas (muro, por exemplo), barreiras naturais (distância, por exemplo), as ações humanas 

(verificando, por exemplo) e controles administrativos (treinamento, por exemplo). Na análise de um 

incidente cada um desses elementos é analisado em detalhes, começando com atos inseguros e 

“defesas” falhas num trabalho reverso dos processos organizacionais. O primeiro passo em 

qualquer análise é identificar as falhas ativas - atos inseguros ou omissões cometidas por aqueles 

na linha de frente do sistema (pilotos, controladores de trafego, anestesistas, cirurgiões, 

enfermeiras, etc), cujas ações podem ter efeitos imediatos conseqüências adversas. O investigador 

considera, em seguida, as condições em que os erros ocorrer e o contexto organizacional, que são 

conhecidos como fatores contribuintes. Estas condições incluem fatores como alta carga de trabalho 

e fadiga; conhecimento, habilidade ou experiência inadequados; supervisão ou instrução 

inadequada, um ambiente estressante, mudanças rápidas dentro de uma organização, sistemas de 

comunicação inadequados; mau planejamento e programação, manutenção de equipementos e 

edifícios inadequados. Estes são os fatores que influenciam o desempenho do pessoal, e que pode 

precipitar erros e afetar os resultados do paciente. Nós estendemos modelo de Reason e 

adaptamos para uso em um ambiente de saúde, classificando os erros, condições e fatores 

organizacionais em uma única grande Tabela de fatores que afetam a pratica clínica, ver quadro 1. 

 

 

Tabela 1: Quadro de Fatores que Influenciam a Prática Clínica 

TIPO DE FATOR FATOR CONTRIBUINTE OU INFLENCIADOR 
Fatores do Paciente Condição (complexidade e gravidade) 

Comunicação e linguagem 
Fatores sociais e de personalidade 

Fatores da Tarefa ou 
Tecnologia 

Claridade da estrutura e desenho da tarefa 
Disponibilidade e uso de protocolos 
Disponibilidade e acurácia dos testes 
Auxílios a tomada de decisão 

Fatores Individuais (pessoas) Conhecimento e habilidade 
Competencia 
Saúde física e mental 

Fatores do Time (equipes) Comunicação verbal 
Comunicação escrita 



Disponibilidade de ajuda e supervisão 
Estrutura do time (congruência, consistência, 
liderança, etc) 

Fatores do Ambiente de 
Trabalho 

Mix de nivelamento e habilidades do staff 
Padrões de turno e carga de trabalho 
Manutenção, design e disponibilidade de 
equipementos 
Apoio administrativo e gerencial 
Ambiente de trabalho 
Área fisica 

Fatores Organizacionais & 
Gerenciais 

Restrições financeiras 
Estrutura organizacional 
Políticas, padrões e objetivos 
Cultura de segurança e prioridades 

Fatores do Contexto 
Institucional 

Contexto regulatório e economico 
Sistema de saude nacional 
Ligação com organizações externas 

 

 
2.2  Estrutura dos fatores contribuintes  

Na parte superior do quadro são fatores do paciente. Em qualquer situação clínica a condição clínica 

do paciente terá influência mais direta sobre a prática e os resultados. Outros fatores do paciente, 

tais como linguagem, personalidade e problemas psicológicos também podem ser importantes 

porque podem influenciar a comunicação com os funcionários. O desenho da tarefa, a 

disponibilidade e utilidade dos protocolos e dos resultados dos testes poderão influenciar o processo 

de cuidado e afetar a qualidade do atendimento. Os fatores individuais incluem o conhecimento, 

habilidades e experiência de cada membro da equipe, que obviamente vai afetar  sua prática clínica. 

Cada membro da equipe é parte de uma equipe dentro da unidade de internação ou comunidade, e 

parte da organização maior do hospital ou serviço de saúde mental. A forma como um indivíduo 

trabalha e seu impacto sobre o paciente, é limitada e influenciada pelos outros membros da equipe e 

pela forma como eles se comunicam, apoiam e supervisionam um ao o outro. Todos os membros da 

equipe são influenciados pelo ambiente de trabalho, tanto no plano físico do ambiente (luz, espaço, 

ruído) e fatores que afetam a moral dos funcionários e capacidade de trabalhar de forma eficaz. A 

equipe é influenciada por sua vez, através de ações de gestão e por decisões tomadas em um nível 

superior na organização. Estas incluem políticas para o uso de terceiros ou funcionários de 

agências, à educação continuada, treinamento e fiscalização e da disponibilidade de equipementos 

e suprimentos. A própria organização é afetada por contextos institucionais, incluindo limitações 

financeiras, órgãos externos de regulação e de forma mais ampla, pelo clima econômico e político. 

Cada nível de análise pode ser expandido para fornecer uma especificação mais detalhada dos 

componentes dos fatores mais importantes. Por exemplo, fatores equipe incluem comunicação 

verbal entre a equipe júnior e sênior, e entre as profissões, a qualidade da comunicação escrita, tais 

como a integridade e a legibilidade das anotações e a disponibilidade de supervisão e apoio. A 

estrutura fornece a base conceitual para analisar os incidentes adversos. Ela inclui tanto os fatores 

clínicos e os de nível superior, fatores organizacionais que podem ser influentes. Ao fazer isso, ela 



permite que toda a gama de possíveis influências a serem consideradas que poderão ser utilizadas 

para orientar a investigação e análise de um incidente.  

 

2.3 Como traduzir os conceitos em prática  

 

Falhas ativas na assistência à saúde vêm em várias formas. Eles podem ser deslizes, como 

escolher a seringa errada, lapsos de julgamento, esquecendo-se de realizar um procedimento ou, 

raramente, abrir mão deliberadamente de práticas seguras de operação, procedimentos ou normas. 

Em nosso trabalho nós substituímos o termo mais geral "Problemas na Entrega de Cuidados" (PEC) 

por “Atos Inseguros”. Isto é porque nós consideramos que na área da saúde esta terminologia é 

mais neutra é útil e, muitas vezes devido a um problema que se estende por algum tempo não pode 

ser facilmente descrito como um ato específico inseguro. Por exemplo, uma falha de monitoramento 

de um paciente pode se prorrogar durante horas ou dias. Tendo identificado o PEC, o investigador 

considera que as condições em que os erros ocorreram e o contexto organizacional são conhecidos 

como fatores contribuintes. Estes são os fatores que influenciam o desempenho do pessoal, e que 

pode precipitar erros e afetar os resultados do paciente.  

 

3 Conceitos Essenciais  

 

O modelo de Reason  e nosso quadro fornecem as bases conceituais do processo de investigação e 

análise. No entanto, antes que a investigação de acidentes possa ser realizadas, os principais 

conceitos essenciais precisam ser definidos.  

 

3.1 Problemas na Entrega de Cuidados (PECs)  

 

PECs são problemas que surgem no processo de atendimento, geralmente ações ou omissões dos 

membros da equipe. Vários PECs podem estar envolvidos em um incidente. Eles têm duas 

características essenciais: 

• Cuidado desviado para além dos limites de segurança da prática 

• O desvio teve pelo menos um potencial efeito adverso direto ou indireto sobre o paciente, membro 

da equipe ou público em geral. Exemplos de PPCs são: 

• Falha em monitorar, observar ou agir 

• Decisão incorreta (em retrospecto) 

• Não procurar ajuda quando necessário  

 

3.2 Contexto Clínico  

 

Eventos clínicos importantes e condição clínica do paciente no momento da PEC (Por exemplo, 

sangrando muito, a pressão arterial cai). As informações essenciais necessárias para compreender 

o contexto clínico do PPC.  

 

3.3 Fatores contributivos  

 



Muitos fatores podem contribuir para um PEC único. Por exemplo: 

• Fatores do paciente podem incluir o fato de que o paciente estava muito angustiado ou incapaz de 

compreender as instruções. 

• Fatores da tarefa e da tecnologia poderão incluir projetos de equipementos ruins ou a ausência de 

protocolos 

• Fatores individuais podem incluir falta de conhecimento ou experiência da pessoa em particular 

• Fatores da equipe podem incluir a má comunicação entre os agentes  

• Fatores do ambiente de trabalho podem incluir uma carga anormalmente elevada ou pessoal 

insuficiente.  

 

 

4. Investigação de Acidentes e FLUXOGRAMA DE ANÁLISE DO PROCESSO  

 

A investigação de acidentes e o fluxograma de análise do processo (ver figura 2) fornecem um 

resumo de todas as etapas da investigação de um incidente e o processo de análise. O fluxograma 

mostra os objetivos de cada fase e como cada objetivo é alcançado. O processo básico de 

investigação de incidentes e análise é relativamente padronizado, e será seguido se investigar um 

incidente menor ou eventos muito graves, o processo é essencialmente o mesmo que um indivíduo 

ou de uma grande equipe são responsável pela investigação. No entanto, a equipe pode escolher 

percorrer rapidamente as principais questões em uma reunião curta ou realizar uma análise 

completa e detalhada durante várias semanas, fazendo pleno uso de todas as técnicas associadas à 

PEC, cronologia e fatores contribuintes. A decisão sobre o tempo necessário vai depender da 

gravidade do incidente, o potencial de aprendizagem e os recursos disponíveis. 

 

SECÇÃO A: Identificação e decisão de investigar  

 

Existem várias razões para considerar que um incidente requer uma investigação detalhada. 

Genericamente, o incidente ou será investigado por causa de sua gravidade para o paciente e 

família, para o pessoal ou da organização, ou por causa de seu potencial para aprender sobre o 

funcionamento do serviço ou organização. Muitos incidentes não terão repercussões graves, mas 

mesmo assim têm grande potencial de aprendizagem. Incidentes graves sempre, por definição, 

deve ser comunicados em formulários de incidente. O que marca se um incidente grave  exige uma 

investigação detalhada é a natureza e escala das conseqüências. Alguns incidentes requerem 

investigação inicial imediata, enquanto outros podem esperar algumas horas (por exemplo, até a 

manhã seguinte). A ação precisa a ser tomada é uma decisão para a pessoa mais antiga em serviço 

no momento. Ao decidir como e quando investigar um incidente terá em conta o que realmente 

aconteceu, o estado clínico do paciente e seu estado emocional, como funcionários que estavam 

envolvidos estão sentindo, e as pressões externas, como o interesse da mídia. Cada organização 

deve especificar claramente as circunstâncias que dar início a investigação de um incidente. O 

incidente relatado não pode revelar o resultado final para o paciente.Por exemplo, um paciente pode 

assaltar outro paciente (e isto talvez seja relatado), mas uma fratura pode não ser diagnosticada por 

três dias e o resultado final para o paciente ferido pode não ser conhecido por alguns meses. O 

investigador deve ter um olhar pragmático para o problema e decidir o foco de atenção imediata, 



permitindo que uma história mais elaborada e complexa possa se desdobrar. A análise deve 

inicialmente concentrar no período em que os problemas foram mais aparentes.  

 

SEÇÃO B. Selecionar as pessoas para a Equipe de Investigação 

 

Peritos adequados são essenciais para investigação de incidentes graves. Idealmente, uma equipe 

de investigação deve ser composto de 3 ou 4 pessoas, facilitada pelo líder da investigação. É 

importante identificar os membros da equipe com múltiplas habilidades e tempo para comprometer 

com o processo. Para os incidentes muito graves, a equipe de investigação pode precisar ser 

admitida a partir de "suas funções habituais para concentrar as investigações de incidentes e 

análise. Uma equipe ideal para investigar um incidente grave podem incluir: 

• Investigação de incidentes e de especialistas em análise. 

• perito externo (isto pode ser um membro do conselho não executivo, sem conhecimento médico 

específico). 

• peritos de gestão sênior (por exemplo, o diretor médico, diretor de enfermagem, chefe executivo). 

• A experiência clínica sênior (diretor médico ou consultor sênior). 

• Também é importante ter alguém que conhece bem a unidade ou departamento relevante, 

preferencialmente que não estejam diretamente envolvidos no incidente. O protocolo também pode 

ser usado para investigar os incidentes de menor gravidade e quase acidentes. Nesta situação pode 

ser que um gerente de departamento ou divisão com a devida formação facilite a investigação de 

incidentes e análise. Ele lideraria o processo, mas recorreria a especialistas clínicos e outros 

pertinentes, se necessário.  

 

SEÇÃO C. Organização e Coleta de dados  

 

Documentar o incidente  

 

Todos os fatos, conhecimento e itens físicos relacionados com o incidente deverão ser recolhidos o 

mais rapidamente possível. Isto pode incluir: 

• Todos os registros médicos (por exemplo, enfermagem, comunidade, médicos, assistentes sociais, 

em geral praticante, etc.) 

• Documentação e formulários relacionados com o incidente (por exemplo, protocolos e 

procedimentos). 

• Declarações imediatas e observações. 

• Realizar entrevistas com os envolvidos no incidente. 

• A evidência física (por exemplo, layout da área, etc.) 

• Equipementos de Segurança envolvidos no incidente (trilho do chuveiro, por exemplo utilizados 

para cometer suicídio). 

• Informações sobre as condições relevantes que afetam o evento (por exemplo, rotatividade de 

pessoal, disponibilidade de pessoal treinado, etc.) As declarações podem ser uma fonte de dados 

úteis, mas somente se são fornecidas orientações sobre o tipo de informações necessárias, caso 

contrário, eles tendem a ser apenas os resumos dos prontuários médicos. A declaração deve conter 

a impressão individual da seqüência e o tempo dos eventos, uma exposição clara do seu 



envolvimento no caso e uma impressão de quaisquer dificuldades enfrentadas e os problemas (tais 

como equipemento defeituoso) que não poderão ser detalhadas nas notas médicas. Algumas 

questões, como não ser devidamente apoiada ou supervisionada, pode ser melhor discutido nas 

entrevistas. Informação das declarações serão integradas com outras fontes de dados, tais como 

relatórios de auditoria, as iniciativas de qualidade, manutenção de registros de notas médicas, 

gráficos de prescrição, etc para obter um quadro completo dos fatores que possam ter afetado o 

incidente. Informação é melhor coletada logo após o incidente. O uso de uma sistema de numeração 

ou sistema de referência podem auxiliar no encaminhamento e acompanhamento de informações 

com facilidade. O seguinte é um exemplo de um sistema de referência e monitoramento formal, mas 

ele pode ser adaptado para atender às necessidade de cada organização: 

 

 

 
O objetivo de coletar informações nesta fase é: 

• Garantir que as informações estejam disponível para uso durante o inquérito e mais tarde, se o 

caso for a tribunal. 

• Permitir uma descrição exacta do incidente, incluindo a seqüência de eventos levaram ao 

incidente. 

• Organização da informação. 

• Fornecer orientação inicial para a equipe de investigação. 

• Identificar as políticas e procedimentos relevantes.  

 

Realização de entrevistas  

 

Um dos melhores meios de obtenção de informações dos funcionários e outras pessoas envolvidas 

sobre o incidente é por meio de entrevistas. A equipe de investigação deverá determinar quem deve 

ser entrevistado e mandar para realizar as entrevistas o mais cedo possível. As entrevistas estão no 

cerne de uma investigação eficaz. Apesar de uma quantidade considerável de informação poder ser 

adquirida a partir de registros escritos; entrevistas de outras fontes e com as pessoas envolvidas 

são a via mais importante para identificar o conjunto de fatores que contribui para o fundo do 

incidente. Entrevistas são especialmente poderosas quando explorar sistematicamente esses 

fatores e permite a membros da equipe colaborar efetivamente no processo de análise e 

investigação. Na seqüência da entrevista que segue a história e "fatos" são apenas a primeira fase. 

O agente é então estimulados a identificar tanto os PECs e fatores contributivos que enriquecem 

tanto a entrevista quanto o inquérito. Seria também possível, e geralmente desejável, entrevistar o 

paciente e a família, embora seja vital para considerar se a entrevista pode estressá-lo 

indevidamente e ser adicional de causa trauma. Eles devem, naturalmente, ser informado dos 

resultados do inquérito, mas novamente cuidados devem ser tomados para que o momento certo e 

que eles têm o apoio necessário.  

 

Definindo o cenário 

 



As entrevistas devem ser realizadas em privado e, se possível, longe do lugar imediato de trabalho, 

em um ambiente descontraído. Pode ser útil ter dois entrevistadores, de modo que um é sempre 

capaz de ouvir e gravar as respostas e o outro anotar pontos sutís que poderiam ficar perdidos. 

Pergunte aos membros da equipe se eles gostariam de ter um amigo ou colega presente.  

O estilo adotado deve ser de apoio e compreensão, evitando julgamentos ou confronto. Quando se 

torna claro que uma lacuna profissional ocorreu, deve ser permitido que isso surja naturalmente da 

conversa e não deve ser extraído por interrogatório. Erros e falhas no atendimento clínico são 

raramente intencionais e a maioria do pessoal fica realmente perturbada quando fica claro que algo 

que eles tenham feito contribuíu para um incidente. O indivíduo deve ser apoiado, através da 

discussão de suporte, a chegar a termo com o que aconteceu. Comentário adversos e julgamento, 

nesta fase, é o mais inútil, pois leva à desmoralização e postura defensiva.  

 

Existem várias fases distintas para a entrevista e é geralmente mais eficaz para passar por estas 

etapas em ordem.   

 

Estabelecendo a cronologia 

 

Em primeiro lugar, estabeleça o papel do membro da equipe no incidente como um todo. Registre os 

limites de seu envolvimento. Em seguida estabeleça a cronologia dos eventos como o resto do 

pessoalos os viu. Registre. Compare estas novas informações ao que se conhece da seqüência 

total.  

 

Identificar os problemas de fornecimento de cuidado 

 

Na segunda fase, explique o conceito de Problema na Prestaçao de Cuidados e forneça um 

exemplo de um PPC. Então, pergunte ao envolvido para identificar os principais Problemas na 

Prestação do Cuidado como ele os vê, sem se preocupar com se alguém é ou não é culpado por 

nenhum deles. Identificar todos os atos importantes ou omissões do seu pessoal, ou outras falhas 

no processo clínico, que foram (em retrospectiva) pontos importantes na cadeia de eventos que 

levaram ao resultado adverso. Estes são os PPCs. Os médicos, sejam os envolvidos ou aqueles 

que aconselham, terão um conhecimento implícito do processo clínico que deveria idealmente 

ocorrer, permitindo níveis aceitáveis de variação da prática clínica. Quando existem divergências 

entre as apiniões quanto ao curso dos acontecimentos estes devem ser gravados.  

 

Se a prática clínica é especificado pelas diretrizes, protocolos ou outros caminhos, pode ser possível 

especificar grandes violações com alguma precisão. Geralmente, no entanto, haverá uma grau de 

variação aceitável na prática. Procure por pontos na seqüência de eventos quando o atendimento foi 

fora dos limites aceitáveis.  

 

Identificando os fatores contribuintes  

 

Na terceira fase, volte para trás e pergunte especificamente sobre cada um dos PPCs 

separadamente. Tire suas dúvidas relacionadas a cada PPC com base no quadro, veja a Tabela 1. 



Suponha, por exemplo, que a pessoa identifica uma falha numa observação de rotina de um 

paciente perturbado. A entrevista pode solicitar ao membro da equipe, indagando sobre a relevância 

dos fatores do paciente, a clareza das tarefas, dos fatores individuais do pessoal, os fatores da 

equipe e assim por diante. Se necessário colocar questões específicas, siga de novo o quadro geral. 

A ala em particular estava lotada ou com pouco pessoal? Os funcionários envolvidos foram 

devidamente formados e tinham experiência suficientes? Quando um membro da equipe identifica 

claramente um fator contributivo importante tenha a certeza de fazer uma pergunta para esclarecer. 

Por exemplo, se este fator era específico para a ocasião ou a sua opinião sobre isso envolve um 

problema mais geral sobre a unidade?  

 

Fechando a entrevista  

 

A entrevista completa deve ter entre vinte e trinta minutos, dependendo do grau de envolvimento. No 

entanto, eles podem durar muito mais se o membro da equipe está estressada e precisa falar para 

explorar o seu próprio papel, avaliar os suas próprias responsabilidade e expressar seus 

sentimentos sobre o que aconteceu. Finalmente, pergunte ao membro da equipe se tem algum outro 

comentário ou perguntas a fazer. A Figura 3 fornece um resumo do processo de entrevista e as 

informações a serem obtidas durante a entrevista. 

 

FIGURA 3 

 

 
Realização de entrevistas é um recurso intensivo e pode ser que esta abordagem da coleta dados 

possa ser aplicada apenas aos incidentes muito graves ou em que apenas as pessoas chave 

envolvidas em um incidente possam ser entrevistadas. Se as entrevistas não podem ser totalmente 

utilizadas o processo de investigação do protocolo pode ainda ser seguido, confiando mais em 

outras fontes de dados.  

 

 

SEÇÃO D. Determine a cronologia do incidente  

 

O próximo passo na investigação é estabelecer uma clara e razoavelmente detalhada cronologia do 

incidente. Entrevistas, depoimentos de pessoas envolvidas no incidente, e uma revisão dos 

prontuários para identificar o que aconteceu e quando. A equipe de investigação terá de garantir que 

essa informação é consistente e que qualquer divergências ou discrepâncias serão claramente 

identificadas. Quando um grupo está trabalhando em conjunto é útil mapear a cronologia em um 

gráfico na parede, exibindo os PPCs e os fatores contribuintes poderão ser adicionados uma vez 

que a cronologia está completa. Existem várias maneiras de fazer isso. 

 

• Narrativa de cronologia – tanto as entrevistas quanto os registros médicos irão gerar uma narrativa 

dos acontecimentos, o que permite uma forma de mostrar o desenrolar dos acontecimentos e os 



papéis e as dificuldades enfrentadas pelos envolvidos. A cronologia da narrativa é sempre 

necessária em qualquer relatório final de um incidente. 

 

• Linha do Tempo – rastrear o incidente permite aos investigadores descobrir todas as partes do 

processo onde os problemas podem ter ocorrido. Esta abordagem é particularmente útil quando a 

equipe trabalha em conjunto para gerar a cronologia.  

 

Medicamentos pré-preparados preparar medicamentos interrompido a medicação errada dada 

parada respiratória do paciente morre 12.00noon 12:45 13:15 01:30 13:45 

 

• Grade Tempo/Pessoas – permite controlar os movimentos de pessoas antes, durante e depois de 

um incidente.  

 

09:02 09:04 09:06 09:08 SHO com o paciente em estação Drs. Na estação RDS com paciente Ward 

gerente do escritório da agência com paciente com paciente Nurse With paciente incluindo 

pacientes com paciente com paciente 

 

• Fluxogramas – um  desenho do movimento de pessoas, materiais, documentos ou, a informação 

dentro de um processo. Para determinar a seqüência de eventos pode ser útil desenvolver 

fluxogramas que ilustrem separadamente (a) a seqüência de eventos como documentada em 

políticas e procedimentos, (b) a seqüência de eventos que efetivamente ocorreu durante o incidente.  

 

SEÇÃO E. Identificar PPCs  

 

Depois de identificar a seqüência de eventos que levaram ao incidente, a equipe do inquérito deve 

agora identificar os PPCs. Alguns surgiram a partir de entrevistas e registros, mas pode precisar de 

discussões mais amplas. Muitas vezes, é útil organizar uma reunião com todas as pessoas (do 

médico ao porteiro) envolvidas no incidente e deixá-los destrinchar os PPCs. As pessoas envolvidas 

em um incidente são capazes de identificar o que deu errado e porque, e pode ajudar no 

desenvolvimento de estratégias de melhoria. As visões e opiniões de todos os participantes 

precisam ser atingida em um ambiente de suporte. A habilidade do facilitador na escolha e no uso 

das metodologias de forma adequada é vital para o êxito da gestão desses encontros. Segunda-

feira março 17, 2001, 09:15 Um paciente se evadiu da unidade de seguros. A polícia informou que 

um paciente estava em falta Segunda-feira março 17, 2001, 10:25 Um paciente havia sido 

encontrado pela Polícia. Ele foi localizado em casa, coberto de sangue que ele tinha matou sua 

esposa da lei comum. 15 Assegurar que todos os PPCs estão ações específicas ou omissões por 

parte do pessoal, em vez do que observações mais gerais sobre a qualidade do atendimento. É 

fácil, por exemplo, para colocar down 'trabalho em equipe pobres "como um PPC, que talvez uma 

descrição correta da equipe, mas deve ser registrada como um fator contributivo, era provável que o 

trabalho em equipe pobres influenciou o PPC. Embora em CPDs prática e fatores contribuintes 

podem exercer juntos, é melhor não para explorar os factores que contribuíram até que a equipe 

está certa de que tem uma lista completa. Uma variedade de técnicas estão disponíveis para ambos 



um indivíduo investigador ou equipe de trazer à tona os PPCs, como escrever cérebro brainstorming 

e modos de falhas e análise de efeitos.  

 

SEÇÃO F. identificar os fatores contribuintes  

 

O próximo passo é especificar as condições associadas a cada um dos PPCs, utilizando Figura 1 

como um guia e como longe de refletir sobre os muitos fatores que podem afetar o processo clínico. 

Com um grande número de CPDs, é melhor escolher um número pequeno de estes considerados 

mais importantes. Observe que cada CPDs são analisados um a um como cada um terá seu próprio 

conjunto de fatores contribuintes. Cada PPC estar associado a vários fatores em diferentes níveis do 

quadro (Por exemplo, pobres motivação individual, a falta de supervisão de equipe, a política de 

formação inadequada Organização e Gestão). Uma variedade de métodos podem ser usados para 

registrar a fatores contribuintes associados a um PPC específica, embora duas abordagens 

principais parecem ser favorecidas. Figura 4 (melhor colocado no papel A3 no formato paisagem), 

prevê um meio de gravação a cronologia incidente básicas, juntamente com os PPCs e fatores 

associados contribuem como uma seqüência. A Figura 5 mostra um diagrama de espinha de peixe 

associado a um PPC, que representa as informações mesmo fator contributivo, em um formato 

alternativo. 

 

 
SEÇÃO G. fazendo recomendações e Desenvolver um Plano de Acção  

 

Uma vez que os PPCs e seus fatores associados contribuintes foramidentificados a A análise do 

incidente está completa. O próximo passo é gerar um conjunto de recomendações e estratégias de 

melhoria para corrigir as deficiências do sistema que foi revelado. O plano de ação deve conter as 

seguintes informações: 

• Priorizar os fatores contribuintes em termos de sua importância para a segurança dos entrega de 

cuidados médicos no futuro. 

• Liste as ações para lidar com estes fatores de contribuição, determinado pelo da equipe de 

investigação. 

• Identificar quem é responsável pela execução das ações  

• Identificar o calendário para a implementação 

• Identificar eventuais necessidades de recursos 

• Comprovação de conclusão. Aprovação formal das ações assim que são concluídos 

• Identificar a data para avaliar a eficácia do Plano de Acção Muitos investigadores incidente focar 

muito complexo, as soluções de recurso intensivo ou recomendações que estão fora de suas 

competências ou controle. Paramelhorar a absorção e implementação das recomendações, devem 

ser classificados comoestando sob o controle do indivíduo / grupo, local (equipe), departamento / 

diretoria ou organização e as pessoas dos estratos correcta gestão deve serencarregado de 

implementação das recomendações pertinentes para sua própria área.Isso garante a propriedade e 

aplicação adequada das recomendações, e também promove umpositivo cultura de segurança 

como as pessoas vêem as ações positivasprovenientes da investigação de acidente processo. A 



Tabela 2 apresenta uma recomendação / estratégia de melhoria de gravação e monitoramento 

sistema, que podem ser úteis para garantir a execução ocorreu. A organização pode identificar 

imediatamente onde a ênfase principal damudança gestão precisa ocorrer. Como mencionado 

anteriormente, é normalidentificar mais fatores que contribuíram para um incidente ea equipe de 

investigação teráde priorizar as soluções propostas. 


