Elaine da Hora dos Santos

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA FERRAMENTA
DE ANÁLISE DE RISCOS E VULNERABILIDADE DA
FUNDAÇÃO KAISER PERMANENTE: um estudo avaliativo

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação da Fundação Cesgranrio,
como requisito a obtenção do título de
Mestre em Avaliação.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Andreia Ferreira de Oliveira

Rio de Janeiro
2015

S237a

Santos, Elaine da Hora dos.
Adaptação transcultural da ferramenta de análise de riscos
e vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente: um estudo
avaliativo / Elaine da Hora dos Santos. – 2015.
82 f.; 30 cm.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Andreia Ferreira de Oliveira.
Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação) –
Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2015.
Bibliografia: f. 66-68.
1. Avaliação de risco 2. Hospitais I. Oliveira, Andreia
Ferreira de. II. Título.
CDD 658.155

Ficha catalográfica elaborada por Anna Karla S. da Silva (CRB/7 6298)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial
desta dissertação.

Assinatura

Data

“Estou procurando um lugar que necessite
de muitas reformas e consertos, mas que
tenha fundações sólidas. Estou disposto a
demolir paredes, construir pontes e
acender fogueiras. Tenho uma grande
experiência, um monte de energia, um
pouco dessa coisa de ‘visão’ e não tenho
medo de começar do zero.” (Steve Jobs).

Dedico este estudo a minha família pelo
estimulo, carinho e encorajamento para
superar os obstáculos e seguir ao encontro
de meus objetivos, sempre com
determinação e dignidade.
À minha mãe Magaly, pela força e garra
que transmite na busca pelos seus ideais.
Ao meu pai Flávio pelo exemplo de
serenidade e sabedoria contido em sua
fala e seus gestos.
Ao meu irmão Jorge Flávio pelo
companheirismo e parceria inigualáveis.
À minha irmã Letícia e ao meu cunhado (e
amigo) George, pelo interesse e
solidariedade sem limites em todos os
momentos.
Às minhas filhas queridas Tamires e
Angélica, minha vida e minha luz,
bálsamos divinos e inspiração na minha
vida.
Aos meus sobrinhos e afilhados João
Gabriel e Maria Flor, meu anjo e minha flor,
dose dupla de alegria.

AGRADECIMENTOS
À minha orientadora Prof.ª Dr.ª Andreia Ferreira de Oliveira, pela orientação segura e
pelo incentivo e carinho constante em todas as fases desta dissertação.
À Prof.ª Dr.ª Ligia Gomes Elliot, pela sabedoria expressa nas excelentes sugestões e
contribuições ao trabalho.
Ao Prof. Dr. Josué Laguardia, pela participação na Banca Examinadora e sugestões
oportunas para o aprimoramento da análise realizada.
À Prof.ª Dr.ª Lucí Mary Araújo Hildenbrand, que me mostrou, em pouco tempo, o
caminho a seguir e o “significado pessoal” da palavra persistência e determinação.
Aos meus colegas de profissão que são os grandes motivadores pela continuidade
desse estudo.
E a Deus, que em meio de sua imensa sabedoria e amor, me possibilitou mais uma
vez comprovar o significado da expressão: “Eu sou capaz”.

RESUMO
O objetivo deste estudo foi dar continuidade ao processo de adaptação transcultural
da ferramenta de Análise de Risco e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente. O processo foi desenvolvido em duas etapas: 1) Painel de especialistas
para julgamento da validade de conteúdo e clareza/compreensão da Ferramenta; 2)
Pré-testagem junto a usuários e avaliação do grau de compreensão/clareza por esta
mesma população. Em relação ao grau de concordância dos especialistas pode-se
verificar que não houve total coesão na identificação dos riscos que compõem a
ferramenta. Quanto à avaliação do conteúdo da ferramenta, obteve-se a concordância
esperada em relação à maioria dos riscos/eventos, exceto: desmoronamento e
epidemia na dimensão natural, danos estruturais, desabastecimento, falha do sistema
de comunicação, falha no sistema de transporte, princípio de incêndio na dimensão
tecnológica, incidente de massa com vítimas – médico/infeccioso, incidente de massa
com vítimas de trauma, terrorismo biológico, terrorismo radiológico, terrorismo químico
na dimensão humana e acidente com múltiplas vítimas, envolvendo materiais
perigosos com número maior, menor ou igual a 5 vítimas, exposição interna à
materiais perigosos, exposição à substância química/externa, exposição radiológica e
interna e pequeno/médio derramamento de substância química interna na dimensão
materiais perigosos. Na etapa de julgamento, pelos especialistas, quanto a
manutenção\remoção dos riscos\eventos, os seguintes foram retirados: tsunami,
vulcão, nevasca e tornado. O risco/evento terrorismo (radiológico e químico) foi
deslocado para dimensão humana. Os riscos/eventos que foram mantidos na
ferramenta foram: furacão e terremoto. Na pré-testagem todos os usuários
concordaram com relação à baixa probabilidade de ocorrência dos riscos/eventos:
furacão, tornado, queda de neve, geada, terremoto, seca, fogo selvagem, escassez
de combustível, falha de gás natural, ameaça de bomba, exposição interna à materiais
perigosos e exposição radiológica externa. O único risco/evento considerado, pelos 8
usuários, com alta probabilidade de ocorrência foi o extremo de temperatura. Quanto
à avaliação do grau de clareza/compreensão da ferramenta, os usuários e
especialistas concordaram quanto ao seu nível satisfatório de entendimento.

A

equivalência semântica da Ferramenta foi obtida. No entanto, faz-se necessário
trabalho futuro para alcance das equivalências de mensuração e operacional.

Palavras-Chave: Adaptação Transcultural. Instrumento. Avaliação. Gerenciamento
Risco Hospitalar.

ABSTRACT
The objective of this study was to continue the process of cultural adaptation of Risk
Analysis Tool and Vulnerability Kaiser Permanente Foundation, through the reach of
its semantic equivalence. The process was developed in two stages: 1) Expert Panel
to decide on the content validity and clarity/understanding of the tool; 2) Pre-testing
with potential users of the tool and evaluate the degree of understanding/clarity by this
same population. Regarding the degree of agreement of the experts can be seen that
there is no cohesion in the full identification of risks that comprise the tool. As for the
evaluation of the tool content, the expected agreement was obtained in relation to most
of the risks / events, except: Collapsing and epidemic in natural size, structural
damage, shortages, the communication system failure, failure in the transport system,
principle fire in the technological dimension, mass incident victims - medical /
infectious, mass incident with trauma victims, bioterrorism, radiological terrorism,
chemical terrorism in the human dimension and accident with multiple victims,
involving hazardous materials with larger, smaller or equal to 5 victims, internal
exposure to hazardous materials, exposure to chemical / foreign substance,
radiological and internal exposure and small / medium pouring internal chemical in
hazardous materials dimension. In the trial step, by specialists as the maintenance \
removing the risk \ events, the following were removed: tsunami, volcano, snowfall and
developed. The risk / terrorism event (radiological and chemical) was moved to the
human dimension. The risks / events that were kept in the tool were: hurricane and
earthquake. In pre testing all users agreed regarding the low probability of occurrence
of the risks / events: hurricane, tornado, snowfall, frost, earthquake, drought, wildfire,
fuel shortages, natural gas failure, bomb threat, exposure internal to hazardous
materials and external radiation exposure. Regarding the moderate probability of
occurrence of child abduction events and threatens the pump. As for assessing the
degree of clarity / understanding of the tool, users and experts agreed as to their
satisfactory level of understanding. The only risk / event considered by 8 users, with
high probability of occurrence was the extreme temperature. As for assessing the
degree of clarity / understanding of the tool, users and experts agreed as to their
satisfactory level of understanding. The scope of the semantic equivalence of the tool
could be obtained. However, it is necessary to further work to reach the equivalence
of measurement and operational.

Keywords: Cross-Cultural Adaptation. Instrument. Assessment. Management Risk
Hospital.
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1 O GERENCIAMENTO DE RISCOS
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE RISCOS
No contexto das instituições de saúde, denomina-se gerenciamento de risco a
aplicação de medidas capazes de prever, identificar e mitigar a ocorrência de eventos
inesperados e indesejáveis, que podem causar dano físico ou psicológico aos
pacientes (LIMA; DUTRA, 2010).
A dinâmica do gerenciamento de riscos busca a antecipação dos erros e sua
prevenção, antes que algum dano/evento inesperado ou indesejável ocorra. Estes
danos/eventos podem ser classificados como erros, eventos adversos, iatrogenias
e/ou eventos sentinela (WACHTER, 2010).
O gerenciamento de riscos institucionais visa proporcionar ao usuário e aos
profissionais que atuam em serviços de saúde, padrões de qualidade e segurança.
Deste modo, um hospital, devido a sua complexidade, constitui-se num ambiente
exposto a muitos riscos, sendo essencial o gerenciamento dos mesmos. Para isso, a
direção e liderança hospitalar devem estabelecer uma política de gerenciamento dos
riscos, assim como instituir estratégias para tomada de decisões e definição de ações.
Segundo a Organização Pan-americana de Saúde – (OPAS) e a Organização
Mundial de Saúde – OMS (OPAS, 2006), um estabelecimento de saúde é considerado
seguro quando permanece acessível e funcionante, com capacidade máxima
instalada, logo após a ocorrência de fenômeno destrutivo de origem natural,
tecnológico ou humano.
A implantação do gerenciamento do risco é um processo que possui uma série
de fases. A primeira delas é a comunicação, que corresponde à identificação e
definição dos papéis e responsabilidades diante do gerenciamento (COOPER, 2007).
Esta fase envolve diretamente a direção e a liderança hospitalar, no sentido de reunir
esforços para a busca de mudanças na cultura organizacional. Nesta fase definem-se
os responsáveis pela realização das próximas etapas.
Para tanto, devem influenciar a equipe hospitalar no sentido da mobilização e
conscientização da importância desse processo.
A segunda fase é a identificação. Esta é uma das mais críticas, já que riscos
não identificados não são analisados ou tratados. Seu objetivo é a identificação dos
possíveis eventos/danos capazes de causarem perdas potenciais na estrutura física,
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lesões em pacientes, familiares ou profissionais, podendo levar a interrupção dos
serviços prestados.
A terceira fase trata da análise dos riscos e consiste da produção de
informações (possíveis danos, gravidade, probabilidade e estimação do risco) que
auxiliem gestores na tomada de decisões sobre a priorização e formas de tratamento
dos riscos identificados (COOPER, 2007).
Estas fases descritas exigem da liderança/gestor uma visão ampliada. A
tomada de decisões pode ser facilitada na medida que o mesmo percebe e mitiga os
problemas relacionados à segurança hospitalar, utilizando-se para isso os dados
obtidos através da análise de riscos.
Na quarta fase, os riscos elencados são priorizados quanto à organização de
ações específicas. Logo em seguida, ocorre a identificação de formas de tratamento
dos mesmos. Na quinta fase organiza-se a implantação do tratamento dos riscos
escolhidos. Nesta fase, ocorre o monitoramento e a análise crítica dos riscos
identificados. Ela tem por objetivo verificar se as estratégias planejadas estão sendo
implantadas, analisando os resultados de forma contínua e contribuindo para
possíveis mudanças durante todo o processo de gerenciamento dos riscos (COOPER,
2007).
O risco moderno é melhor entendido se comparado ao pré-moderno,
quando era marcado por causas naturais. Na modernidade, sobretudo
no mundo Ocidental, o risco é criado socialmente e conexo ao conceito
de perigo, quer os sujeitos estejam ou não conscientes dele. Isso não
significa que as sociedades ocidentais estejam mais expostas aos
perigos do que as antecessoras. O que se pode dizer é que agora os
perigos são codificados como “riscos”, na medida em que os sujeitos
podem exercer algum controle sobre eles (GIDDENS, 2002 apud
ZANIRATO et al., 2008).

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2013), os riscos
não são igualmente distribuídos nas escalas internacional, nacional e estadual, sendo
importante, para a equalização das discrepâncias existentes, a elaboração de políticas
públicas que levem em consideração a atenuação dos riscos existentes.
A gestão dos riscos existentes em uma instituição requer a participação de
vários atores. O esclarecimento dos fatos que os desencadearam e a determinação
das condições para seu enfrentamento são os maiores desafios a serem
considerados.
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1.2 INICIATIVAS INTERNACIONAIS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
No âmbito internacional, a OMS, em resposta à resolução da Assembleia
Mundial da Saúde, criou, em 2003, uma Aliança Internacional para a Segurança do
Paciente (International Alliance for Patient Safety), que congregou vários países
membros, organismos interessados e especialistas, visando a promoção da
segurança do paciente. Essa aliança foi criada com o propósito de coordenar ações
de abrangência internacional e concentrar esforços para o enfrentamento de
problemas relacionados à segurança do paciente (ONA, 2006).
A OMS, em 2005, estabeleceu parceria com a The Joint Commission - JC
(Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais) e a Joint Commission International
- JCI (Comissão Conjunta de Acreditação de Instituições de Cuidados à Saúde),
designando-as como participantes do Centro Colaborador (WHO Collaborating
Center) dedicado à Segurança do Paciente. Uma iniciativa coordenada pelo Centro
Colaborador, em 2006, criou o projeto denominado “High 5S Project”, que envolve a
implementação de protocolos operacionais padronizados (POPs) para enfrentamento
dos cinco principais problemas relacionados à segurança do paciente: manejo seguro
dos concentrados eletrolíticos, medicação segura nos momentos de transição de
cuidado, comunicação adequada na passagem de responsabilidade dos profissionais,
realização dos procedimentos adequados em locais apropriados e correta
higienização das mãos (ONA, 2006).
Outra iniciativa importante foi à elaborada pelo Instituto para a Melhoria de
Cuidado à Saúde (Institute for Healthcare Improvement – IHI). Em parceria com várias
instituições, o IHI instituiu, em 2004, a Campanha das 100 mil vidas, uma iniciativa
voluntária, de caráter nacional nos Estados Unidos, que envolveu 3.100 hospitais
(75% dos leitos hospitalares) com o objetivo de reduzir 100 mil mortes desnecessárias
num período de 18 meses (GRIFFIN, 2009).
O resultado desta iniciativa foi amplamente favorável e culminou na Campanha
das Cinco Milhões de Vidas (Protecting 5 million lives from harm) que é, de certa
forma, a continuação da campanha anterior, com o mesmo caráter voluntário e
objetivando a proteção dos pacientes aos eventos adversos (CONWAY et al., 2011).
A atuação da The Joint Commission no processo de acreditação dos hospitais
americanos, além da abrangência internacional pela parceria relatada com a OMS,
certamente tem tido papel fundamental na implementação de iniciativas voltadas para
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a segurança do paciente ao nível das unidades locais, destacadas como estratégicas
por Mota (2010).
Destaca-se ainda, no cenário internacional, as iniciativas disseminadas pela
Fundação Kaiser Permanente, organização integrada de cuidados de saúde que tem
sede em Oakland, Califórnia. Fundada no ano de 1945, tem como missão a prevenção
de erros em medicina.
A Fundação Kaiser Permanente Internacional é uma subsidiária educacional,
sem fins lucrativos, de uma das principais fornecedoras de serviços de saúde e
operadoras de planos de saúde. Atualmente, é considerada a maior organização de
atenção à saúde gerenciada nos Estados Unidos. Esta Fundação compartilha seus
conhecimentos e experiência empresarial em estratégias de qualidade e segurança
com os governos, planos de saúde, prestadores de cuidados de saúde e organizações
através de um fórum disponível na internet. Além disso, disponibiliza de forma gratuita
suas ferramentas e programas à participantes em todo o Mundo.

1.3 INICIATIVAS NACIONAIS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
No Brasil, a agência governamental brasileira que tem atuado fortemente na
área da segurança é a ANVISA. Seu objetivo é promover a proteção da saúde da
população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de
produtos e serviços no país. Com relação à área de segurança do paciente, destacase o desenvolvimento do Projeto Hospitais Seguros, criado em 2001, conforme
orientação da OMS. Neste projeto, estimula-se que cada hospital seja capaz de
garantir o seu funcionamento eficiente durante a ocorrência de um desastre
(terremotos, fenômenos climáticos, entre outros), devendo-se, para isso, construir e
reformar o estabelecimento considerando sua localização, estrutura, equipamentos e
recursos humanos (ANVISA, 2013).
Com a finalidade de viabilizar a implantação da estratégia de hospitais seguros
no Brasil, diversas medidas têm sido utilizadas, em diferentes níveis de gestão. Dentre
elas destaca-se a Portaria Ministerial nº 529, de 1 de abril de 2013 (BRASIL, 2013),
que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Este programa está
regulamentado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36 (BRASIL, 2013),
que tem por objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os
estabelecimentos do território nacional.
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Outra iniciativa largamente recomendada pelos órgãos reguladores brasileiros
e entidades ligadas a segurança e qualidade nos processos assistenciais é a adoção
de metodologias de Acreditação de instituições, serviços e processos. Dentre as
metodologias mais utilizadas destaca-se a Acreditação Internacional do Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA), em parceria com a JCI.
Esta metodologia prevê o desenvolvimento de estratégias para dar
conformidade aos padrões de qualidade e segurança preconizados, assim como o
estímulo à utilização de ferramentas gerenciais de análise prospectivos de riscos a
que estas instituições estão sujeitas (REIS, 2012). Neste sentido, as instituições de
saúde brasileiras que são avaliadas pelo CBA/JCI podem ser comparadas
internacionalmente, compartilhando indicadores de desempenho clínicos e gerenciais.
O CBA conta com uma equipe multidisciplinar de especialistas em qualidade e
segurança: médicos, enfermeiros e administradores. Estes profissionais utilizam o
Manual de Padrões de Acreditação, recomendado pela JCI (2014), para avaliação das
instituições de saúde. No Manual são encontrados 320 padrões de excelência,
divididos em 14 capítulos, sendo 8 clínicos e 6 administrativos. Dentre os capítulos
administrativos, existe um com a denominação de melhoria da qualidade e segurança
do paciente (QPS). O capítulo preconiza em seu padrão número 11, que a instituição
de saúde adote e utilize um programa de gerenciamento de risco, para identificar e
reduzir eventos adversos inesperados e outros riscos à segurança de pacientes e
profissionais. Atualmente este padrão é incorporado na prática pelo CBA, através da
utilização da Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente em um hospital federal, localizado no Município do Rio de Janeiro.
O emprego desta ferramenta na instituição hospitalar permite ao gestor
reconhecer os processos de alto risco relacionados à segurança dos pacientes e
profissionais. Com isso, estratégias para intervenção nos riscos considerados
prioritários são adotadas (JCI, 2014).

1.4 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Na área de gerenciamento de riscos hospitalares, são escassos os estudos que
apresentam instrumentos específicos para avaliação. Neste sentido, a Ferramenta de
Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente se apresenta
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como possível instrumento prospectivo a ser utilizado no monitoramento e avaliação
dos riscos existentes no ambiente hospitalar.
A revisão de literatura realizada mostrou que não existem trabalhos científicos
que utilizem esta ferramenta no cenário brasileiro. Por seu intermédio, será possível
à quantificação dos riscos visando à organização de planos de ação proativos,
necessários para a mitigação dos problemas encontrados.
No entanto, para que este instrumento, construído nos Estados Unidos, possa
ser utilizado no Brasil, é necessário que o mesmo seja submetido a um processo de
adaptação transcultural. Este processo tem adquirido força e vem crescendo nos
últimos anos em diversas áreas, com grande variedade nas metodologias
empregadas. Muitas áreas ainda não foram cobertas por essa prática, a exemplo do
gerenciamento de riscos, que possui especificidades e aplicabilidade em diferentes
cenários.
A Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente já teve seu processo de adaptação transcultural iniciado. No entanto,
algumas etapas ainda não foram finalizadas e, por esse motivo, o presente estudo
avaliativo teve por objetivo dar continuidade ao processo de adaptação transcultural
da ferramenta citada, alcançando a sua equivalência semântica.
O acesso a esta ferramenta ocorreu através de consultor internacional, que a
disponibilizou no momento de avaliação de uma instituição que atualmente faz uso da
mesma. Seu acesso não é amplamente divulgado nos meios de comunicação
existentes, sendo restrita sua utilização a alguns grupos de profissionais que
trabalham na área de gerenciamento de risco hospitalar.
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2 A FERRAMENTA DE ANALISE DE RISCOS E VULNERABILIDADE DA
FUNDAÇÃO KAISER PERMANENTE E SEU CONTEXTO
2.1 FUNDAÇÃO KAISER PERMANENTE INTERNACIONAL
A Fundação Kaiser Permanente é uma organização integrada de cuidados de
saúde localizada em Oakland, Califórnia e fundada em 1945 por um industrial e um
médico. Ela é formada por uma associação de três grupos de entidades distintas:
planos de saúde, organizações operacionais regionais e grupos médicos/hospitalares.
Sua principal missão é a prevenção de erros em medicina, oferecendo, a partir
de parceria com governos, planos de saúde, prestadores de cuidados e outras
instituições, fóruns virtuais para compartilhamento dos avanços e experiências obtidas
nas áreas de melhoria da qualidade e segurança em saúde. Tais experiências são
disponibilizadas para todo o mundo sob a forma de ferramentas, programas, projetos
e instrumentos.
Um dos projetos desenvolvidos por esta Fundação é o modelo da pirâmide de
riscos (MPR), conhecido também como modelo da Kaiser Permanente (KP)
(BENGOA, 2008 apud MENDES, 2012). O MPR tem sido utilizado de forma crescente
em países como Austrália, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Nova Zelândia e
Reino Unido. Sua aplicação, em diferentes países e sistemas públicos/privados, tem
possibilitado sua crescente utilização. Esse modelo tem foco nos riscos evitáveis que
ocorrem durante as internações hospitalares não programadas e atendimentos
ambulatoriais em unidades de urgência e emergência, representando sinal de falha
sistêmica e alerta (PORTER, 2008 apud MENDES, 2012).
Dentre as ferramentas disponibilizadas pela Fundação Kaiser Permanente
encontra-se a Análise de Risco e Vulnerabilidade, que tem por finalidade subsidiar
uma análise minuciosa do risco de ameaça a que uma instituição de saúde está
exposta e sua detecção precoce.
Esta ferramenta permite à construção de um Índice de Segurança em Hospitais,
também conhecido como índice de vulnerabilidade, fornecendo visão geral da
capacidade da unidade de saúde manter-se operacionalmente funcionante em
situações de emergência durante e após evento adverso. Leva em consideração a
situação geográfica do estabelecimento, os componentes estruturais, não estruturais,
funcionais e rede de serviços a que pertence à unidade de saúde.
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A pontuação final obtida através deste índice permite uma classificação da
instituição quanto a categorias de risco. Para cada classificação é atribuída uma
recomendação com orientações visando à adoção de medidas para melhoria da
capacidade de resposta e execução de medidas preventivas a curto, médio e longo
prazo (SALLES; CAVALINI, 2012).
Sua utilização apresenta-se como uma possibilidade para o gerenciamento de
risco no ambiente hospitalar, já que engloba sua prevenção e mitigação, agregando,
a longo prazo, segurança ao ambiente hospitalar. Além disso, contribui para a
manutenção de padrões de qualidade no gerenciamento de riscos, através da adoção
de estratégias gerenciais para o monitoramento e a implementação de planos de ação
locais.
Um levantamento bibliográfico foi realizado com o objetivo de coletar
informações referentes ao momento de criação da ferramenta, seus idealizadores,
objetivos e grau de utilização da mesma em diferentes cenários. No entanto, não
foram encontrados na literatura científica, materiais que pudessem auxiliar o processo
de contextualização da mesma.
No Brasil, poucas instituições governamentais fazem uso desta ferramenta para
análise e gerenciamento de risco hospitalar. Não foram encontrados registros de
estudos para validação da mesma na literatura consultada.

2.2 A FERRAMENTA DE ANÁLISE DE RISCOS E VULNERABILIDADE DA
FUNDAÇÃO KAISER PERMANENTE
A Ferramenta de Análise de Risco e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente é um instrumento que possibilita a avaliação, classificação e priorização
dos riscos e dos eventos relacionados a vulnerabilidades a que os ambientes
hospitalares estão suscetíveis.
O instrumento está organizado em seis planilhas eletrônicas no formato Excel®.
A primeira e a última referem-se às instruções e ao sumário de análise. As demais
dizem respeito às quatro dimensões de risco trabalhadas: natural, tecnológica,
humana e material perigoso.
A ferramenta de Análise de Risco e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente traz acoplada, na primeira planilha, uma apresentação e instruções
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gerais para sua utilização. Nela fica explícito que o objetivo é o de auxiliar os
processos de preparação para a emergência e não de substituí-los (Figura 1).
Figura 1 – Apresentação e parte das instruções fornecidas para preenchimento da
ferramenta

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

Na sequência, apresentam-se as Figuras referentes a trechos específicos das
instruções fornecidas pela ferramenta.
A Figura 2 apresenta as instruções para a avaliação dos problemas a serem
considerados: 1) na probabilidade de ocorrência do evento; 2) no grau de resposta da
instituição; 3) na análise do impacto humano, na propriedade e comercial.
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Figura 2 – Instruções fornecidas pela ferramenta para análise da probabilidade, grau de
resposta, impacto humano, na propriedade e comercial

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

Figura 3 – Instruções fornecidas pela ferramenta para análise da preparação, recursos
internos e externos

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).
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A Figura 3 apresenta as instruções para a avaliação dos problemas a serem
considerados na preparação dos planos de ação, na análise dos recursos internos e
externos existentes na instituição.
Da segunda à quinta planilha, avaliam-se o risco e a vulnerabilidade de
ocorrência de eventos naturais, tecnológicos, humanos e materiais perigosos,
respectivamente. A estrutura e o esquema de pontuação do instrumento são idênticos
nas quatro planilhas, à exceção da listagem dos eventos a serem avaliados, que é
diferenciada em cada uma delas.
Figura 4 – Exemplo dos quatro blocos existentes na Ferramenta Kaiser Permanente
Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade
Eventos Naturais
Gravidade = (Magnitude - Mitigação)
Evento

Possibilidade do
risco ocorrer

Pontuação

Impacto
Humano

Probabilidade

Impacto da
propriedade

Impacto na
empresa

Preparando

Resposta
interna

Resposta
externa

Ameaça relativa*

0 - 100%

Possibilidade de
morte ou lesão

Perdas físicas e
danos

Interrupção de
serviços

Planejamento
prévio

Tempo,
efetividade,
recurso

Comunidade /
Equipe de auxílio
mútuo e
suprimentos

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

3 = A lto
2 = M o derada
1= B aixo
0 =Nula

3 = A lto
2 = M o derada
1= B aixo
0 =Nula

3 = A lto
2 = M o derada
1= B aixo
0 =Nula

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

Furacão
Tornado

Risco

0%
0%

Tempestade severa
Queda de Neve
Nevasca
Geada
Terremoto
Maremoto /Tsunami
Extremos de
temperaturas
Seca
Granizo
Fogo selvagem
Desmoronamento
Inundação /
barragem
Vulcão
Epidemia
Pontuação média
0,00
*Ameaça aumenta com a porcentagem.

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,00

0,00

0,00

0

RISCO = PROBABILIDADE * SEVERIDADE

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%
0%
0%

0,00

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

A seguir, procede-se a descrição geral da estrutura e forma de pontuação do
instrumento, comum a todas as planilhas.
O título do instrumento, Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade,
aparece centralizado. Logo abaixo, observa-se o nome do evento a ser avaliado,
diferenciado segundo a planilha: risco natural, tecnológico, humano e material
perigoso. A logomarca da Fundação Kaiser Permanente fica ao lado, inserida no
canto superior direito (Figura 4).
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Cada planilha está organizada em quatro blocos: evento, probabilidade,
severidade e risco.
O primeiro bloco refere-se à listagem dos eventos a serem mensurados. O
segundo diz respeito à probabilidade dos eventos listados ocorrerem. O terceiro expõe
a severidade dos eventos, sendo calculado a partir da subtração entre a magnitude
do evento e seu grau de mitigação.
Em relação ao terceiro bloco, ainda, observa-se que o mesmo é dividido em
seis colunas: as três primeiras referentes à magnitude do evento e as três últimas
referentes as estratégias de mitigação.
A magnitude dos eventos é mensurada levando-se em consideração os
impactos: humanos (possibilidade de ocorrência de mortes ou lesões), na propriedade
(possibilidade de perdas e danos estruturais) e nos serviços (interrupção dos serviços
e atendimentos).
Com relação às estratégias de mitigação, as mesmas são divididas: grau de
preparação (planejamento prévio), resposta interna (tempo de resposta, efetividade e
recursos) e resposta externa (recursos comunitários, equipe de auxílio mútuo e
suprimentos).
O quarto bloco identifica o risco de ameaça, e expressa, em termos
percentuais, o produto entre a probabilidade de ocorrência do evento e a severidade
(Figura 5).
O quarto bloco, risco de ameaça, é calculado para cada evento listado, e é dado
pela soma do produto da probabilidade do evento ocorrer dividido por três (opções do
escore pontuação) e a soma dos valores de pontuação obtidos nas colunas de
severidade (n=6), dividindo-se o total por 18 (somatório da pontuação máxima obtida
nas colunas severidade). A Figura 5 apresenta um exemplo fictício de preenchimento
da ferramenta para avaliação de um evento na dimensão riscos tecnológicos.
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Figura 5 - Cálculo fictício do risco de ameaça para ocorrência de evento tecnológico na
Ferramenta Kaiser Permanente

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

Figura 6 - Esquema de pontuação atribuído aos blocos da ferramenta
Gravidade = Magnitude - Mitigação)
Probabilidade

Impacto
Humano

Probabilidade do
risco ocorrer

Possibilidade
de morte ou
lesão

EVENTO

Pontuação

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

Impacto da
propriedade

Impacto na
empresa

Perdas físicas Interrupção dos
e danos
serviços

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

0 = N/A
1= B aixa
2 = M o derada
3 = A lta

Preparando

Resposta
interna

Resposta
externa

planejamento
prévio

Tempo, eficácia
, recursos

Comunidade /
equipe de
Auxílio Mútuo e
suprimentos

3 = A lto
2 = M o derada
1= B aixo
0 =Nula

3 = A lto
2 = M o derada
1= B aixo
0 =Nula

3 = A lto
2 = M o derada
1= B aixo
0 =Nula

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

Uma escala de pontuação é atribuída a dois dos quatro blocos existentes no
instrumento: probabilidade e severidade, sendo esta última subdividida em magnitude
e mitigação.
O segundo bloco, probabilidade, e as três colunas subsequentes (referentes à
magnitude) apresentam o seguinte esquema de pontuação: (0= não se aplica;
1=baixo; 2=moderado; 3=alto).
Já nas três últimas colunas, referentes ao bloco mitigação, o escore atribuído
tem sua pontuação invertida: 0=não se aplica; 1=alto; 2=moderado; 3=baixo ou
ausente (Figura 6).
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Na última linha de cada planilha, no canto inferior direito, encontra-se o risco
de ameaça final, também chamado medida resumo total, sendo obtido multiplicandose a probabilidade geral pela severidade total.

Figura 7 - Cálculo fictício da probabilidade geral na ferramenta, dimensão risco humano

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

A probabilidade geral é calculada por meio do somatório do escore obtido na
segunda coluna (probabilidades) dividido por um valor a ser calculado da seguinte
forma: número de eventos listados (variável dependendo da planilha em questão). Um
exemplo fictício pode ser observado na Figura 7.
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Figura 8 - Cálculo fictício da severidade na Ferramenta Kaiser Permanente, dimensão risco
material perigoso

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

A severidade total é obtida mediante o somatório dos escores atribuídos as
colunas magnitude e mitigação (severidade) dividida por um valor a ser calculado da
seguinte forma: número de eventos listados (variável dependendo da planilha em
questão) multiplicado por 18 (escore máximo obtido nas seis colunas de severidade)
(Figura 8).
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Figura 9 - Cálculo fictício da média dos escores obtidos na Ferramenta, dimensão risco
natural

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

Já no canto inferior esquerdo, encontra-se a variável pontuação média,
calculada para os dois blocos do instrumento (probabilidade e severidade). Ela é
calculada separadamente para cada bloco, e é dada pelo somatório dos escores
obtidos em cada uma das colunas (variável dependendo da planilha em questão). A
Figura 9 apresenta o cálculo utilizando um exemplo fictício.
Como citado anteriormente, a única variação encontrada na ferramenta referese à lista de eventos em cada planilha, sendo os eventos diferenciados dependendo
do risco a ser avaliado (natural, tecnológico, humano e material perigoso). A seguir,
descreve-se a definição de cada dimensão e a lista de eventos que a compõe,
segundo planilha específica.
Eventos que ocorrem naturalmente,
A categoria risco natural está objetivamente relacionada a processos
e eventos de origem natural ou induzida por atividades humanas [...].
As análises de risco natural estão relacionadas, desta maneira, às
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atividades que interferem e/ou são afetadas direta ou indiretamente
por processos da dinâmica superficial ou interna da Terra. Os riscos
naturais estão intrinsecamente ligados ao uso dos recursos naturais e
das transformações dos sítios pela sociedade (WHITE et al., 2001
apud CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005, p. 22).

Os seguintes eventos compõem esta dimensão: furacão; tornado; tempestade
severa; queda de neve; nevasca; geada; terremoto; extremos de temperaturas;
tsunami; seca; granizo; fogo selvagem; desmoronamento; inundação por barragem;
vulcão e epidemia.
Eventos relacionados a humanos
“Consideram-se eventos relacionados a humanos como o dano que uma
sociedade (ou parte dela) pode fazer causar. Este viés fornece ênfase aos conflitos
armados, guerras, ações militares, entre outros.” (HEWITT, 1997 apud CASTRO;
PEIXOTO; RIO, 2005, p. 23).
Os seguintes eventos são trabalhados nesta dimensão: incidente com múltiplas
vítimas (trauma) e médico/infeccioso; terrorismo biológico; situação VIP (very
important person); rapto infantil; situação de reféns; distúrbio civil; ação trabalhista;
admissão judicial e ameaça de bomba.
Eventos relacionados à Tecnologia
“O risco tecnológico circunscreve-se ao âmbito dos processos produtivos e da
atividade industrial. A noção de perigo tecnológico (technological hazards) surge
principalmente da tecnologia industrial, a partir de falhas internas.” (HEWITT, 1997
apud CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005, p. 21).
Os eventos relacionados aos riscos tecnológicos são: falha elétrica, no gerador;
no transporte; de gás natural, água, esgoto, vapor, alarme de incêndio, comunicação,
gás medicinal, sistema de vácuo, HVAC (Interrupção no fornecimento da rede de
aquecimento, ventilação e ar condicionado), sistema de informações. Além disso,
também são incluídos problemas relacionados a escassez de combustíveis, incêndio
interno,

inundação

interna;

exposição

interna

a

materiais

perigosos,

desabastecimento e danos estruturais.
Eventos relacionados a Materiais Perigosos.

São considerados todos aqueles causados, principalmente, por
materiais químicos, biológicos ou radiológicos (QBR) que, por suas
características físico-químicas, produzem reações tóxicas, explosivas,
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corrosivas, radioativas ou outras e constituem perigo para o ambiente
ou para a saúde, por si só ou após contato com outros despejos.
(CASTRO, 1998, p. 45).

Os eventos trabalhados nesta dimensão são os seguintes: acidente com
materiais perigosos com vítimas em massa (a partir de acontecimentos históricos com
número maior, menor ou igual a cinco vítimas); exposição química externa,
derramamento interno de pequeno-médio e grande porte; terrorismo químico e
radiológico, exposição radiológica interna e externa.
A sexta e última planilha da ferramenta apresenta o sumário de risco da
instituição de saúde avaliada, sendo preenchida automaticamente.
Esta planilha sumária está organizada em duas partes. A primeira apresenta os
resultados finais sob formato de uma tabela resumo e a segunda apresenta os
resultados sob a forma de dois gráficos (Figura 10).
Na planilha resumo, reproduz-se os valores de probabilidade, severidade e
riscos encontrados nas planilhas dos eventos natural, tecnológico, humano e material
perigoso, respectivamente. Ao final, apresenta-se uma coluna chamada índice de
vulnerabilidade calculada para: 1) probabilidade (soma das probabilidades
encontradas nas quatro planilhas - natural, tecnológica, humana e material perigosodivididas por 162; 2) severidade (soma das severidades encontradas nas quatro
planilhas divididas por 972) e 3) risco relativo específico (produto 1*2).
A segunda parte da planilha sumária apresenta dois gráficos: 1) risco relativo
específico para a instituição de saúde, onde no eixo vertical encontra-se a ameaça
em relação à facilidade do evento ocorrer (vulnerabilidade institucional) e na horizontal
os riscos/eventos: naturais, tecnológicos, humanos e materiais perigosos; 2)
probabilidade e gravidade dos riscos para a instituição de saúde, tendo no eixo vertical
o impacto relativo a facilidade do evento ocorrer e no eixo horizontal, a probabilidade
e a severidade dos eventos.
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Figura 10 – Exemplo fictício do risco de uma instituição de saúde avaliada pela ferramenta

Fonte: KAISER PERMANENTE (2011).

Ao final, como nota de rodapé, a planilha sumária informa que a Ferramenta de
Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente é uma amostra
para análise da vulnerabilidade de risco, não sendo considerada um programa
abrangente de preparação para emergências. Também ressalta que é de exclusiva
responsabilidade dos indivíduos ou organizações que utilizam a ferramenta as
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medidas para avaliação dos riscos em conformidade com as leis e regulamentos
locais.
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3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A avaliação pode ser definida como uma forma de consciência prática,
indispensável para os atores sociais. Ela tem o potencial de mobilização interna,
coordenando esforços de todos os participantes e também externa, conquistando
espaços de visibilidade e credibilidade para ações (MENDES et al., 2010).
A abordagem de avaliação utilizada neste estudo foi centrada nos especialistas,
tendo como característica a utilização de conhecimentos específicos de profissionais
para o julgamento de um instrumento específico (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004). Seguiu ainda a perspectiva de avaliação formativa, já que visou
prover informações essenciais para introdução de mudanças no processo de
implementação

de

um

instrumento

específico

(WORTHEN;

SANDERS;

FITZPATRICK, 2004).
Esta abordagem avaliativa foi incorporada em uma das etapas do processo de
adaptação transcultural da Ferramenta em questão, onde especialistas no tema de
gerenciamento de riscos julgaram o conteúdo e a clareza/compreensão da
Ferramenta de Análise de Risco e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente.

3.2 ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A possibilidade de utilização, em instituições hospitalares, de instrumento único
na área de gerenciamento de risco, adaptado transculturalmente para a realidade
brasileira, motivou a realização da presente etapa no estudo avaliativo.

Historicamente, a adaptação de instrumentos elaborados em uma
outra cultura e/ou idioma se detinha à simples tradução do original ou,
excepcionalmente, à comparação literal desta com uma retradução.
Há algum tempo, pesquisadores de diferentes áreas temáticas vêm
sugerindo que a avaliação semântica constitua apenas um dos passos
necessários ao processo de ATC [...].
[...] Recomenda-se que o processo seja uma combinação entre a
tradução literal de palavras e frases de um idioma ao outro e um
processo meticuloso de sintonização que contemple o contexto
cultural e estilo de vida da população-alvo da versão. Existem vários
artigos na literatura contendo excelentes apreciações de abordagens
teóricas e propostas processuais que, grosso modo, têm essa visão
ampliada. (REICHENHEIM; PAIXÃO JR.; MORAES, 2008).
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A Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente tem sido utilizada na rotina de um hospital público no Município do Rio
de Janeiro, visando à identificação de pontos críticos no gerenciamento do risco
hospitalar. No entanto, apenas as etapas de tradução, retrotradução e revisão
técnica/avaliação da equivalência conceitual foram cumpridas, sendo necessária a
realização da validação de conteúdo, avaliação do grau de clareza/compreensão da
ferramenta e pré-teste do instrumento para que o processo de adaptação para alcance
da equivalência semântica fosse concluído com êxito.
Uma diversidade de metodologias vem sendo empregadas no processo de
adaptação transcultural de instrumentos (REICHENHEIM; PAIXÃO JR.; MORAES,
2008; QUEIJO; PADILHA, 2009; REIS; LAGUARDIA; MARTINS, 2012; MONTEIRO,
2012). Como não há consenso quanto às estratégias na sua execução
(REICHENHEIM; MORAES, 2007), adotou-se, como escolha em relação aos modelos
possíveis, a metodologia proposta por Kachani et al. (2011). Esta apresenta cinco
etapas a serem seguidas no processo de Adaptação Transcultural (ATC) de
instrumentos.
Das cinco etapas preconizadas por Kachani et al. (2011), as três iniciais já
haviam sido desenvolvidas no momento de realização deste estudo avaliativo. As
outras duas etapas finais foram realizadas pela autora e, junto às demais, são
descritas a seguir, conforme a Figura 11.
Figura 11 – Esquema das etapas cumpridas para a Adaptação Transcultural da Ferramenta

Fonte: A autora (2014).
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3.3 ETAPAS REALIZADAS PARA A ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL
3.3.1 As três primeiras etapas
A primeira etapa foi referente à tradução do instrumento original em inglês para
a língua portuguesa. A tradução foi realizada por duas profissionais da área de saúde,
de forma independente, que conheciam previamente os objetivos do estudo. Ambas
eram pós-graduadas em qualidade e segurança, apresentando fluência da língua
inglesa e portuguesa, sendo que uma das profissionais possuía segunda graduação
em letras (português/inglês) e docência universitária. Foram realizadas duas
traduções independentes da ferramenta (T1 e T2).
Em seguida, foram efetuadas a revisão técnica e a avaliação da equivalência
conceitual (refere-se à validade do conceito explorado e aos eventos experimentados
por pessoas na cultura alvo) das traduções realizadas (T1 e T2) por outros dois
profissionais (uma enfermeira e um administrador hospitalar), ambos tendo
especialização em acreditação e qualidade em estabelecimentos de saúde e ainda
com experiência em gestão de riscos hospitalares. Esta etapa visou à minimização de
possíveis erros inerentes ao processo de tradução, como omissão ou acréscimos de
palavras, que poderiam modificar o real significado das mesmas, obtendo-se com isso
a versão consensual em português (T12).
A segunda etapa foi referente à retrotradução (back-translation) da ferramenta
em português (T12) para a língua inglesa. Esta etapa foi realizada por uma tradutora
formada nos Estados Unidos, com amplo domínio da língua inglesa e portuguesa, a
fim de reduzir as chances de erros e interpretações divergentes. Essa tradutora não
conhecia os objetivos do estudo e também a versão original do instrumento.
Na terceira etapa, a versão retrotraduzida foi comparada à versão original da
ferramenta, e mostrou-se equivalente gramaticalmente, obtendo-se com isso a versão
final da ferramenta em português.
Como as três etapas descritas já haviam sido realizadas no momento em que
este estudo avaliativo foi proposto (SANTOS, 2013), as etapas subsequentes (4ª e 5ª)
foram executadas pela autora durante a realização do Mestrado Profissional em
Avaliação da Fundação Cesgranrio.
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3.3.2 A quarta etapa
Na quarta etapa ocorreu a avaliação da validade de conteúdo e
clareza/compreensão da Ferramenta de Análise de Risco e Vulnerabilidade da
Fundação Kaiser Permanente, na visão de especialistas. Para isso, a versão final foi
apresentada a 15 profissionais educadores do CBA, selecionados por sua experiência
na área de acreditação e gerenciamento de riscos hospitalares.
O contato com cada especialista foi feito por meio eletrônico, por meio de carta
convite (APÊNDICE A), explicitando os objetivos da presente avaliação. Foi enviado
ainda o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B), que deveria ser
assinado, escaneado e reenviado a autora do estudo. Além disso, foi enviado um
glossário com a definição dos termos específicos empregados (APÊNDICE C) e o
instrumento construído para a avaliação da clareza e compreensão pelos
especialistas (APÊNDICE D).
O instrumento construído – questionário - para avaliação do grau de clareza e
compreensão da ferramenta pelos especialistas abordou aspectos referentes ao perfil
do entrevistado (quatro questões), a validação do conteúdo (uma questão) e grau de
clareza/compreensão da Ferramenta (11 questões).
Quanto à avaliação do conteúdo da Ferramenta, todos os riscos/eventos foram
listados em ordem alfabética. Em seguida, foi solicitado que cada um dos especialistas
identificasse a qual dimensão cada risco/evento pertencia: Natural, Humana,
Tecnológica ou Materiais Perigosos. Como critério de adequação, utilizou-se a taxa
de concordância de 80% (KACHANI et al., 2011). Também foi pedido que os mesmos
julgassem a manutenção ou remoção dos riscos/eventos, justificando, em caso de
remoção, o motivo. Também foi solicitado que incluíssem outros riscos/eventos, caso
considerassem necessário, justificando o motivo.
Já na avaliação do grau de clareza e compreensão da Ferramenta, os
especialistas julgaram clareza, entendimento, utilidade do glossário, clareza e
suficiência das instruções, clareza das definições utilizadas na avaliação da
magnitude e mitigação dos riscos/eventos. Para isto, foi adotada uma escala com
níveis de concordância: Concordo Totalmente (CT), Concordo Parcialmente (CP),
Discordo Parcialmente (DP), Discordo Totalmente (DT).
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Ao final do questionário foi incluída uma questão aberta para que os
especialistas pudessem escrever questões adicionais que poderiam ter surgido
durante a avaliação da Ferramenta.
Com a consolidação das sugestões enviadas pelos especialistas, provenientes
da quarta etapa, elaborou-se a nova versão da Ferramenta (ANEXO A).

3.3.3 A quinta etapa
Na quinta etapa, a ferramenta foi pré-testada em uma instituição hospitalar
pública, localizada no Município do Rio de Janeiro, que presta atendimento de
urgência, emergência, internação e ambulatorial.
Esta instituição possui uma assessoria de qualidade e risco, que tem por
finalidade assessorar a Direção e demais setores no alcance e manutenção de
padrões de excelência em gestão assistencial e administrativa. É utilizada a
metodologia da Acreditação Internacional conforme o Manual de Padrões da Joint
Commission International para hospitais - 5ª edição (2014) visando à padronização e
implantação de protocolos e rotinas.
Esta metodologia engloba a importância da realização de auditorias,
objetivando o acompanhamento dos diferentes processos institucionais, com ações
corretivas e análise de eventos relacionados a falhas na assistência direta ao paciente
ou outros eventos ambientais e estruturais que possam trazer algum tipo de dano à
segurança do profissional, do ambiente e até mesmo da imagem institucional.
Os fatores que contribuíram para a escolha da instituição citada incluem: 1) préexistência de um grupo de trabalho, disposto a analisar a gestão do risco e dos
processos relacionados a ele; 2) adoção das diretrizes propostas pelos padrões da
Joint Commission International e 3) desconhecimento, por parte dos profissionais
envolvidos, da Ferramenta de Análise de Risco e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente, favorecendo a obtenção de um julgamento imparcial sobre a mesma.
O objetivo da realização da quinta etapa foi:
1) avaliar a concordância, na opinião dos “usuários potenciais”, quanto ao
impacto e resposta da instituição em teste para os riscos/eventos listados. Com este
objetivo pretendeu-se discutir a importância da uniformidade das respostas pelo grupo
de trabalho, visando o adequado planejamento de ações mitigatórias de controle na
instituição para os riscos/eventos considerados prioritários. Além disso, propôs-se
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discutir a importância do papel do mediador no grupo de trabalho institucional para
preenchimento da ferramenta;
2) avaliar o grau de compreensão/clareza da Ferramenta na ótica dos
“usuários”;
3) realizar possíveis ajustes na ferramenta.
Todos os profissionais convidados para esta etapa concordaram em participar
da avaliação de forma voluntária e assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido, especificamente construído para este fim (APÊNDICE E).
Esta etapa foi desenvolvida durante um encontro presencial, no mês de
dezembro de 2014, com 8 profissionais (médicos, enfermeiros, farmacêuticos,
administradores e engenheiro clínico), integrantes do grupo de gerenciamento de
riscos da instituição.
A metodologia utilizada na 5ª etapa foi composta de uma apresentação em
PowerPoint pela autora do estudo sobre o objetivo do encontro, apresentação das
dimensões da ferramenta, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
formato de preenchimento e avaliação do seu grau de clareza/compreensão.
A Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente adaptada foi apresentada pela primeira vez a esse grupo de profissionais
e solicitado o preenchimento individual da mesma, tendo em vista o ambiente
institucional em que trabalhavam. Posteriormente, avaliaram também o grau de
clareza/compreensão da ferramenta, por meio de um questionário especificamente
construído para este fim (APÊNDICE F). Este questionário é semelhante ao aplicado
na 4ª etapa, com a inclusão de uma variável para justificativa dos usuários em caso
de respostas diferentes de concordo totalmente.
Os dados obtidos foram tabulados para possibilitar a análise e as respostas: 1concordo totalmente e 2-parcialmente, foram considerados indicadores de uma
clareza/compreensão suficiente.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS
Para a análise estatística dos resultados encontrados utilizou-se o programa
estatístico SPSS. Foram calculadas as frequências de respostas dadas a cada
questão dos questionários aplicados. Foi estabelecido o ponto de corte 9 para
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aceitação da concordância dos especialistas, isto é, riscos/eventos que obtivessem
concordância de 9 ou mais especialistas seriam mantidos.
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4 RESULTADOS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este capítulo apresenta os resultados encontrados com relação à realização da
quarta e quinta etapas do processo de adaptação transcultural da Ferramenta de
Análise de Risco e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente. Nas duas
sessões finais encontram-se as conclusões e recomendações do estudo.

4.1 VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA PELOS ESPECIALISTAS: 4ª ETAPA
4.1.1 Perfil dos especialistas
Dos 15 especialistas solicitados a responder o questionário, 11 retornaram as
informações. Entre os entrevistados, 8 pertenciam ao sexo feminino e 3 ao sexo
masculino. O Gráfico 1 apresenta o perfil de idade dos respondentes.
Gráfico 1 – Perfil de idade dos respondentes
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Fonte: A autora (2014).

Todos os respondentes tinham idade superior a 35 anos, sendo 4 na faixa de
35 a 44 anos, 3 na faixa entre 45 a 54 anos, 3 na faixa entre 55 a 64 anos e 1 com
idade superior a 65 anos.
O Gráfico 2 apresenta a distribuição das áreas de atuação dos respondentes
da ferramenta.
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Gráfico 2 – Área de atuação dos especialistas
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Fonte: A autora (2014).

De acordo com os dados do Gráfico 2, observa-se que a maior parte dos
especialistas era da área de administração (n=6), enfermagem contemplou a metade
desses e o restante pertencia às áreas de medicina e análise de sistemas.
O Gráfico 3 apresenta o tempo de atuação dos profissionais entrevistados.
Gráfico 3 – Tempo de atuação dos especialistas
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Fonte: A autora (2014).
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Nota-se que a maioria (n=6) possuía mais de 10 anos de atuação, 3 tinham
entre 7-10 anos e apenas um possuía menos de 7 anos.

4.1.2 Avaliação do conteúdo da ferramenta
A Tabela 1 apresenta a avaliação dos especialistas com relação ao grau de
concordância em relação às dimensões da Ferramenta de Análise de Risco e
Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente.
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Tabela 1 – Avaliação do grau de concordância dos riscos/eventos com a dimensão
da ferramenta
Questões
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Acidente com Materiais Perigosos com vítimas em
massa (referencial série histórica ≥ 5 vítimas)
Acidente com Materiais Perigosos com pequenas
vítimas (referencial série histórica < 5 vítimas)
Ação Trabalhista
Admissão judicial
Atentado a bomba
Danos Estruturais
Desabastecimento
Desmoronamento
Distúrbio Civil
Epidemia
Escassez de combustível
Exposição interna a materiais perigosos
Exposição à substância química (Externa)
Exposição radiológica, Externa
Exposição radiológica, Interna
Extremos de temperaturas
Falha de Sistemas de Informações
Falha do Alarme de Incêndio
Falha do gerador
Falha do sistema de comunicação
Falha elétrica
Falha no sistema de Água
Falha no sistema de vácuo
Falha no sistema de esgoto
Falha no sistema de Gás Medicinal
Falha no sistema de Gás Natural
Falha no sistema de HVAC (aquecimento, ventilação e
ar condicionado)
Falha no sistema de Transporte
Falha no sistema de Vapor
Fogo selvagem
Furacão
Geada
Granizo
Incidente de massa com vítimas (médico/ infeccioso)
Incidente de massa com vítimas de trauma
Inundação / barragem
Inundação interna
Nevasca
Pequeno/Médio derramamento (Interno)
Incêndio (interno)
Queda de Neve
Seca
Sequestro de crianças
Situação com reféns

Dimensão

Nº de
especialistas

MP

8

MP

8

H
H
H
T
T
N
H
N
T
MP
MP
MP
MP
N
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

11
11
10
8
7
6
11
5
9
7
8
7
7
9
10
11
9
8
11
11
11
11
11
11

T

11

T
T
N
N
N
N
H
H
N
T
N
MP
T
N
N
H
H

8
11
10
11
11
11
8
8
10
8
10
6
5
11
10
11
11

(Continua)
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(Conclusão)
Questões
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Dimensão

Situação VIP
Tempestade severa
Terremoto
Terrorismo Biológico
Terrorismo Radiológico
Terrorismo, Químico
Tornado
Tsunami
Vulcão

H
N
N
H
H
H
N
N
N

Nº de
especialistas
10
11
10
7
7
7
11
11
11

Legenda: N=Natural; T= Tecnológico; H=Humana; MT= Materiais perigosos.
Fonte: A autora (2014).

De acordo com a Tabela 1, observa-se que o nível de concordância dos
especialistas, para cada risco/evento da Ferramenta, em sua respectiva dimensão,
atingiu valor igual ou superior a 9 especialistas para os seguintes eventos da dimensão
natural: 16- Extremos de temperaturas; 30- Fogo selvagem; 31- Furacão; 32 - Geada;
33- Granizo; 36- Inundação/barragem; 38- Nevasca; 41- Queda de Neve; 42- Seca;
46- Tempestade severa; 47- Terremoto; 51- Tornado; 52- Tsunami e 53- Vulcão.
Na dimensão tecnológica os riscos/eventos escolhidos por 9 ou mais
especialistas foram: 11- Escassez de combustível, 17- Falha de Sistemas de
Informações, 18- Falha do Alarme de Incêndio, 19 - Falha do gerador, 21- Falha
elétrica, 22- Falha no sistema de Água, 23- Falha no sistema de vácuo, 24- Falha no
sistema de esgoto, 25- Falha no sistema de Gás Medicinal, 26- Falha no sistema de
Gás Natural, 27- Falha no sistema de HVAC, 29- Falha no sistema de Vapor.
E os riscos/eventos da dimensão humana que atingiram um total de escolhas
igual ou maior que 9 foram: 3- Ação Trabalhista, 4-Admissão judicial, 5- Atentado a
bomba, 9- Distúrbio Civil, 43- Sequestro de crianças, 44- Situação com reféns, 45Situação VIP.
Os riscos/eventos que não atingiram a concordância estabelecida (< 9
especialistas) foram: Dimensão natural - 8 (desmoronamento) e 10 (epidemia);
Dimensão tecnológica – 6 (Danos Estruturais), 7 (Desabastecimento), 20 (Falha do
sistema de comunicação), 28 (Falha no sistema de Transporte), 40 (princípio de
incêndio); Dimensão humana – 34 (Incidente de massa com vítimas- médico/
infeccioso), 35 (Incidente de massa com vítimas de trauma), 48 (terrorismo biológico),
49 (terrorismo radiológico), 50 (terrorismo químico) e na Dimensão materiais
perigosos: 1 (acidente com materiais perigosos com vítimas em massa ≥ 5 vítimas), 2
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(acidente com materiais perigosos com pequenas vítimas < 5 vítimas), 12 (exposição
interna a materiais perigosos), 13 (exposição à substância química- externa), 14
(exposição radiológica- externa), 15 (exposição radiológica- interna) e 39
(pequeno/médio derramamento- interno).
Observa-se que os riscos /eventos 10 (epidemia) e 40 (incêndio interno) não
atingiram a concordância arbitrada. Nestes dois casos, optou-se pela manutenção dos
mesmos nas dimensões natural e tecnológica, respectivamente.
Vale destacar, como limitação do presente estudo avaliativo, que os resultados
encontrados para o risco/evento 39- pequeno/médio derramamento interno foram
inferidos para o risco/evento grande derramamento interno, já que o mesmo não foi
inserido no instrumento de avaliação pelos especialistas (4ª etapa) (APÊNDICE D).
A Tabela 2 apresenta a avaliação dos especialistas quanto à manutenção ou
remoção dos riscos/eventos na Ferramenta.
Tabela 2 - Julgamento dos especialistas quanto à manutenção ou remoção dos
riscos/eventos
Riscos/Eventos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Acidente com Materiais Perigosos com vítimas em massa
(referencial série histórica ≥ 5 vítimas)
Acidente com Materiais Perigosos com pequenas vítimas
(referencial série histórica < 5 vítimas)
Ação Trabalhista
Admissão judicial
Atentado a bomba
Danos Estruturais
Desabastecimento
Desmoronamento
Distúrbio Civil
Epidemia
Escassez de combustível
Exposição interna a materiais perigosos
Exposição à substância química (Externa)
Exposição radiológica, Externa
Exposição radiológica, Interna
Extremos de temperaturas
Falha de Sistemas de Informações
Falha do Alarme de Incêndio
Falha do gerador

Julgamentos (N)
Manutenção Retirada
9

2

9

2

10
8
7
10
10
10
11
10
9
11
10
9
11
9
9
10
10

1
3
4
1
1
1
0
1
2
0
1
2
0
2
2
1
1

(Continua)
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(Conclusão)
Riscos/Eventos
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Falha do sistema de comunicação
Falha elétrica
Falha no sistema de Água
Falha no sistema de vácuo
Falha no sistema de esgoto
Falha no sistema de Gás Medicinal
Falha no sistema de Gás Natural
Falha no sistema de HVAC aquecimento, ventilação e ar
condicionado)
Falha no sistema de Transporte
Falha no sistema de Vapor
Fogo selvagem
Furacão
Geada
Granizo
Incidente de massa com vítimas (médico/ infeccioso)
Incidente de massa com vítimas de trauma
Inundação / barragem
Inundação interna
Nevasca
Pequeno/Médio derramamento (Interno)
Grande derramamento (Interno)
Incêndio (interno)
Queda de Neve
Seca
Sequestro de crianças
Situação com reféns
Situação VIP
Tempestade severa
Terremoto
Terrorismo Biológico
Terrorismo Radiológico
Terrorismo, Químico
Tornado
Tsunami
Vulcão

Julgamentos (N)
Manutenção Manutenção
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10

1

10
10
10
6
8
10
9
9
9
8
6
10
10
8
9
11
9
10
10
8
6
10
10
10
7
4
2

1
1
1
5
3
1
2
2
2
3
5
1
1
3
2
0
2
1
1
3
5
1
1
1
4
7
9

Fonte: A autora (2014).

Observa-se que, na opinião da maioria dos especialistas, os riscos/eventos que
deveriam ser retirados da ferramenta por não serem compatíveis com a realidade
climática e estrutura das instituições de saúde brasileiras são: 52- tsunami e 53vulcão.
Como alguns julgamentos foram limítrofes quanto à manutenção ou retirada de
alguns riscos/eventos na ferramenta (furacão, nevasca, terremoto e tornado), utilizouse, como base para o processo decisório, bibliografia referente a acontecimentos
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históricos em território nacional, consultando o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais
(CEPED, 2011, 2013). A Tabela 3 apresenta os procedimentos e justificativas quanto
aos riscos/eventos retirados, mantidos ou deslocados na ferramenta.

Quadro 1 - Alterações realizadas na ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da
Fundação Kaiser Permanente utilizando-se de consulta bibliográfica
Alterações
realizadas

Risco/evento

Retirada

Nevasca
Tornado

Manutenção

Furacão

Manutenção

Terremoto

Deslocamento

Terrorismo
(radiológico,
biológico e químico)

Fonte: A autora (2014).

Justificativa
5 e 4 especialistas, respectivamente, concordaram
na retirada do evento.
Apesar do baixo percentual de concordância
quanto à retirada do evento, como não há registro,
até o momento, de antecedentes históricos no
Brasil de Nevasca e Tornado, optou-se por sua
retirada da ferramenta (CEPED/UFSC, 2012).
6 dos especialistas concordaram com a
manutenção do evento. Apesar do baixo
percentual de concordância, optou-se por sua
manutenção na ferramenta devido aos registros de
cerca de 54 mil e 1.440 pessoas afetadas por esse
evento na Região Sul e Centro-Oeste do país,
respectivamente (CEPED, 2013).
6 dos especialistas concordaram com a
manutenção do evento. Apesar do baixo
percentual de concordância, dado que, até o
momento, houve um antecedente histórico de
terremoto no Brasil, em dezembro de 2007, em
Minas Gerais, que atingiu cerca de 286 pessoas
(mortes), optou-se por sua manutenção na
ferramenta (CEPED, 2013).
10 dos especialistas concordaram com a
manutenção do risco terrorismo radiológico e
químico na dimensão materiais perigosos. No
entanto, estes riscos foram incluídos na dimensão
humana, tendo como base a Instrução do
Ministério da Defesa e da Saúde. Estas instruções
citam que os Estados membros da federação
devem garantir que os riscos QBRN (químico,
biológico, radiológico e nuclear) estejam
devidamente integrados no planejamento de
resposta a emergências de instituições de saúde,
tendo especialmente em conta a possibilidade de
origem terrorista (o terrorismo biológico já
pertencia à dimensão humana e manteve-se nela).
(BRASIL, 2012).
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Estas informações foram importantes para embasamento das modificações
realizadas na Ferramenta. Com isso, nova versão foi elaborada e submetida ao
julgamento dos usuários na 5ª etapa.

4.1.3 Avaliação do grau de clareza e compreensão da ferramenta
Essa análise abordou o julgamento dos especialistas sobre a ferramenta,
utilizando uma escala do tipo Likert, com quatro níveis: 4- Concordo Totalmente (CT),
3- Concordo Parcialmente (CP), 2- Discordo Parcialmente (DP) e 1- Discordo
Totalmente (DT).
Os dados obtidos foram tabulados para possibilitar a análise e as respostas: 4
- concordo totalmente e 3 - parcialmente, foram considerados indicadores de uma
clareza/compreensão suficiente. Foi estabelecido o ponto de corte 8 para aceitação
das concordâncias dos especialistas, isto é, riscos/eventos que obtivessem
concordância de 9 ou mais especialistas seriam mantidos
A Tabela 3 apresenta o julgamento dos especialistas em relação ao grau de
clareza e compreensão da Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da
Fundação Kaiser Permanente.
Tabela 3 – Avaliação do grau de clareza e compreensão da Ferramenta segundo opinião
dos especialistas
Itens
CT
CP
DP DT
1. A Ferramenta aborda análise de risco e vulnerabilidade no
7
3
1
_
ambiente hospitalar de forma clara
2. O conteúdo relativo aos riscos e eventos citados é
7
3
1
_
facilmente entendível.
3. A compreensão dos eventos/riscos citados na Ferramenta é
9
1
1
_
facilitada pelo uso do glossário.
4. As instruções apresentadas pela Ferramenta são claras.
9
1
1
5. As instruções apresentadas pela Ferramenta são suficientes
6
4
1
para orientar o seu preenchimento.
GRAUS DE MAGNITUDE DE UM EVENTO
CT
CP
DP DT
6. Impacto humano: possibilidade de morte ou lesão
9
2
7. Impacto na propriedade: perdas físicas e danos
10
1
8. Impacto na empresa: interrupção de serviços
11
GRAU DE MITIGAÇÃO
CT
CP
DP DT
9. Preparando: planejamento prévio
8
2
1
10. Resposta interna: Tempo, efetividade, recurso
11
11. Resposta externa: comunidade/equipe de auxílio mútuo e
11
suprimentos
Legenda: Concordo Totalmente (CT); Concordo Parcialmente (CP); Discordo Parcialmente (DP) e
Discordo Totalmente (DT).
Fonte: A autora (2014).
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Observa-se que a maioria dos especialistas consultados consideraram a
ferramenta com nível satisfatório de clareza/compreensão. A exceção pode ser vista
com relação a um especialista que discordou parcialmente quanto aos itens 1 ao 5.
Além disso, outro especialista discordou totalmente quanto à clareza/compreensão do
item grau de mitigação, que se refere a preparação e planejamento prévio da
instituição.
Ao final do instrumento foi destinado um campo aberto para comentários
adicionais. Observou-se que apenas um especialista fez observações neste campo.
Os comentários foram os seguintes:
“Sugiro acrescentar: 1-Risco de infecção hospitalar (Alta probabilidade de
acontecer evento, em virtude dos processos institucionais no uso de EPIs, no
transporte de resíduos, roupa contaminada e lavagem das mãos inadequada); 2-Risco
de úlcera por pressão (Alto índice de ocorrência, fator humano preponderante); 3Risco de queda (Alto índice de ocorrência, fator humano preponderante).”
Como as sugestões propostas já fazem parte de protocolos e procedimentos
institucionalizados em instituições de saúde do país (BRASIL, 2013), embasados em
legislação vigente que institui a criação dos núcleos de segurança do paciente no
ambiente hospitalar, optou-se pela sua não incorporação na ferramenta.

4.2 VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA PELOS USUÁRIOS: 5ª ETAPA
Nesta seção são descritos os resultados encontrados na realização do préteste da ferramenta e na avaliação do grau de clareza e compreensão junto a 8
usuários potenciais, pertencentes a um grupo de gerenciamento de riscos e qualidade
de um hospital público no Rio de Janeiro.

4.2.1 Perfil dos usuários
Dos 8 usuários entrevistados, 4 pertenciam ao sexo feminino e a outra metade
ao sexo masculino.
O Gráfico 4 apresenta o perfil dos usuários respondentes segundo a idade.
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Gráfico 4 – Distribuição da idade dos respondentes – usuários
10
8
6

4

3

2

2

2
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45-54

55-64

Fonte: A autora (2014).

Os usuários possuíam idade entre 25 a 64 anos, sendo três usuários com 25 a
34 anos, dois usuários entre 35 a 44 anos, outros dois usuários entre 45 a 54 anos e
apenas um com idade superior a 55 anos.
O Gráfico 5 apresenta a distribuição dos usuários em relação ao campo
profissional de atuação.
Gráfico 5 – Campo profissional dos usuários
10

8
6
4

3

2
2

1

1

1

farmácia

outro

0
medicina

enfermagem administração

Fonte: A autora (2014).

Verifica-se que três dos usuários respondentes eram da área de enfermagem,
seguidos da administração (n=2) e as áreas de farmácia, medicina e engenharia
clínica, cada um com um respondente.
O Gráfico 6 representa o tempo de atuação dos profissionais usuários
entrevistados.
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Gráfico 6 – Tempo de atuação na área de gerenciamento de riscos
10
8

6

6
4
2

1

1

0
<1
Fonte: A autora (2014).

4-7

>10

Dos entrevistados, 6 atuavam a 4-7 anos na área de gerenciamento de riscos
e qualidade, 1 a mais de 10 anos na área e outro com menos de 1 ano de atuação
neste processo.
4.2.2 Avaliação do grau de clareza /compreensão da ferramenta
Assim como a avaliação junto aos especialistas, já descrita, essa etapa
abordou a impressão geral dos usuários sobre a ferramenta, utilizando uma escala
verbal do tipo Likert, com quatro níveis: 4- Concordo Totalmente (CT), 3- Concordo
Parcialmente (CP), 2- Discordo Parcialmente (DP) e 1- Discordo Totalmente (DT).
A Tabela 4 apresenta a opinião/julgamento dos usuários em relação ao grau de
clareza e compreensão da Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da
Fundação Kaiser Permanente.

Tabela 4 – Avaliação do grau de clareza e compreensão da ferramenta segundo opinião dos
usuários
ITENS
CT CP DP DT
1. A Ferramenta aborda análise de risco e vulnerabilidade no 7
1
ambiente hospitalar de forma clara
2. O conteúdo relativo aos riscos e eventos citados é facilmente 7
1
entendível.
3. A compreensão dos eventos/riscos citados na ferramenta é 8
facilitada pelo uso do glossário.
4. As instruções apresentadas pela Ferramenta são claras.
6
1
1
5. As instruções apresentadas pela Ferramenta são suficientes para 7
1
orientar o seu preenchimento.
6. Impacto humano: possibilidade de morte ou lesão
8
7. Impacto na propriedade: perdas físicas e danos
7
1
8. Impacto na empresa: interrupção de serviços
8
9. GRAU DE MITIGAÇÃO
CT CP DP DT
10. Preparando: planejamento prévio
7
1
11. Resposta interna: Tempo, efetividade, recurso
7
1
12. Resposta externa: comunidade/equipe de auxílio mútuo e 5
3
suprimentos
Fonte: A autora (2014).

52

Os usuários consultados, em consonância com a opinião dos especialistas,
consideraram a ferramenta com nível satisfatório de clareza/compreensão na maioria
dos itens. A clareza e suficiência das instruções da ferramenta receberam julgamento
de discordância parcial (n=1), justificadas pelos seguintes comentários:
“As instruções são pouco esclarecedoras.”
“Necessita de explicações adicionais, além das instruções fornecidas.”
Dado que grande parte dos especialistas e usuários concordaram com a
clareza e compreensão da Ferramenta, optou-se por não modificar a mesma após a
pré testagem.

4.2.3 Pré-teste da ferramenta
As Tabelas 5, 6, 7 e 8 apresentam a distribuição das respostas segundo a
percepção dos usuários da instituição onde a ferramenta foi aplicada.
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Tabela 5 – Pré-teste da ferramenta: análise das respostas segundo dimensão natural
Natural
Furacão
Tornado
Tempestade
severa
Queda de neve
Geada
Terremoto
Extremos de
temperaturas
Seca
Granizo
Fogo selvagem
Desmoronamento
Inundação/
barragem
Epidemia

B
8
8

M
-

A
-

Impacto
humano
B
M
A
3
5
4
4

-

1

7

6

2

-

-

6

2

3

5

-

8

-

-

7

1

-

8

-

-

8
8
8

-

-

8
8
4

4

-

8
8
-

3

5

8
8
-

2

6

1
-

2

7
8
6

1
-

3

7
8
5

-

2

8
8
6

-

-

8

6

2

-

7

1

-

8

-

-

7

1

-

8

-

-

7

1

-

8
5
8
2

3
6

-

7
8
8
-

1
2

6

6
1
8
-

2
7
3

5

4
4
8
-

4
4
2

6

8
4
3

4
-

8
5

7
4
1

1
4
4

8
3

7
6
4

1
2
1

8
3

1

7

-

3

5

-

2

6

-

-

5

3

1

7

-

-

8

-

-

8

-

2

6

-

3

5

-

8

-

-

3

5

-

3

5

-

5

3

-

5

3

-

Probabilidade

Legenda: B- baixo; M- moderado; A- alto.
Fonte: A autora (2014).

Impacto na
propriedade
B
M
A
1
7
2
6

Impacto na
empresa
B
M
A
1
7
8

A
-

M
3
1

B
5
7

Resposta
interna
A
M
B
2
6
8

Resposta
externa
A
M
B
2
6
8

Preparando
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Com relação à dimensão natural (Tabela 5), todos os 8 usuários concordaram
com relação à baixa probabilidade de ocorrência dos eventos: furacão, tornado, queda
de neve, geada, terremoto, seca, fogo selvagem. Também foram unânimes na
avaliação de uma alta probabilidade de ocorrência de extremos de temperatura,
seguida de tempestade severa na opinião de 7 usuários.
Já em relação ao impacto humano, todos os usuários concordaram quanto ao
baixo impacto na possibilidade de morte ou lesões nos seguintes eventos: queda de
neve, geada, granizo e fogo selvagem.
Quanto ao impacto da propriedade, ocasionando perdas físicas e danos
estruturais, as opiniões de todos os 8 usuários convergiram para baixo risco de
eventos como queda de neve, geada, fogo selvagem e epidemia; enquanto 7
assinalaram baixo risco para extremos de temperatura. O julgamento dos 7 usuários
apontou grau moderado de impacto na propriedade com relação ao evento granizo e
alto para o evento furacão.
As opiniões sobre o impacto na empresa obtiveram unanimidade quanto à
baixa possibilidade de interrupção dos serviços com relação aos riscos: queda de
neve, geada, extremos de temperatura e fogo selvagem. Para os riscos tornado e
furacão, 8 e 7 usuários, respectivamente, entenderam como sendo alta a possibilidade
de interrupção dos serviços prestados.
Com relação aos graus de mitigação dos eventos relacionados à dimensão
natural, observou-se a concordância total dos usuários quanto à necessidade de alto
nível de planejamento prévio da instituição para os eventos tempestade severa e seca.
O evento considerado com necessidade de grau moderado de planejamento pela
instituição foi inundação/barragem (n=7). Houve concordância de grau baixo de
planejamento relativo aos eventos: geada, fogo selvagem (n=8), tornado e queda de
neve (n=7).
A resposta interna da instituição (avaliada quanto ao tempo da resposta à
ocorrência de um evento de risco) foi considerada alta em caso de acontecimento dos
eventos: extremo de temperatura (n=8), seguido de tempestade severa e seca (n=7).
Os usuários consideraram baixa a resposta para os eventos: tornado, fogo selvagem
e geada (n=8) e queda de neve (n=7). O evento inundação/barragem, na opinião de 7
usuários, foi avaliado com moderada capacidade de resposta interna da instituição em
caso de sua ocorrência.
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Quanto ao item resposta externa, os usuários concordaram quanto ao baixo
grau de resposta da instituição com relação ao apoio da comunidade e equipe de
auxílio mútuo e suprimentos para os eventos: tornado, queda de neve, geada e fogo
selvagem (n=8). Concordaram como sendo alto o grau de resposta da instituição para
os eventos tempestade severa (n=8), extremos de temperatura e seca (n=7).
Com relação à dimensão tecnológica (Tabela 6), a totalidade dos usuários
concordou com relação à baixa probabilidade de ocorrência dos eventos escassez de
combustível e da falha de gás natural. Já os eventos relativos às falhas de esgoto,
vapor, alarme de incêndio e gás medicinal receberam 7 indicações de baixa
probabilidade de ocorrência, e as falhas de transporte, água, sistemas de informações
e inundação interna, de moderada probabilidade.
Já em relação ao impacto humano, os 8 usuários concordaram na baixa
possibilidade de morte ou lesão para os eventos: falha de transporte, escassez de
combustível, falha de água e de esgoto, mas 7 assinalaram danos estruturais como
de alta possibilidade.
Quanto ao impacto na propriedade, as opiniões de todos convergiram no
sentido da baixa possibilidade de perdas físicas e danos para os eventos: falha do
transporte, escassez de combustível, gás natural, sistema de água, sistema de
esgoto, sistema de comunicação, sistema de gás medicinal, sistema de vácuo,
sistema de informações e desabastecimento. No entanto, os eventos: falha no alarme
de incêndio e danos estruturais foram avaliados como de alto risco para impactos na
propriedade.
No item impacto na empresa, os usuários foram unânimes quanto ao baixo
risco de interrupção de serviços com o evento falha de esgoto; risco moderado com o
evento inundação interna; e risco elevado de impacto na empresa quando o evento é
desabastecimento. Receberam 7 indicações de risco moderado os eventos falha de
gás medicinal e falha no sistema de vácuo e de risco baixo para falha no sistema de
informações.
Na avaliação da mitigação dos eventos, o processo de preparação da
instituição foi também julgado por todos como de risco moderado para os seguintes
eventos: falha de água e danos estruturais. Para 7 respondentes, os eventos falhas
de vapor, alarme de incêndio e gás medicinal são de risco moderado e
desabastecimento, de baixo risco.
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Quanto à resposta interna da instituição aos eventos tecnológicos, o único
evento que obteve concordância total quanto ao grau moderado de resposta foi o
desabastecimento. A falha de gás medicinal e HVAC foram considerados de risco
moderado para 7 usuários.
O mesmo ocorreu com relação ao grau de resposta externa da instituição em
relação ao evento desabastecimento, que foi julgado por todos os usuários como de
grau moderado em caso de sua ocorrência. Na opinião de 7 respondentes, a falha de
água foi classificada também como moderada, ao passo que as falhas elétrica, de
esgoto e de comunicação, apenas baixo.
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Tabela 6 – Pré-teste da ferramenta: análise das respostas segundo dimensão tecnológica
Tecnológicos
Falha elétrica
Falha do gerador
Falha do transporte
Escassez de combustível
Falha de gás natural
Falha da agua
Falha de esgoto
Falha de vapor
Falha de alarme de incêndio
Falha de comunicação
Falha de gás medicinal
Falha no sistema de vácuo
Falha HVAC
Falha no sistema de
informações
Incêndio interno
Inundação interna
Exposição interna a materiais
perigosos
Desabastecimento
Danos estruturais

B
2
1
8
8
1
7
7
7
7
5
6

M
6
1
7
7
1
1
1
6
1
3
2

A
2
5
2
-

Impacto
humano
B M A
5
1
2
4
4
8
8
7
1
8
8
7
1
1
4
3
4
4
4
4
3
5
4
4
-

1

7

-

5

3

-

8

-

-

7

1

2
1

6
7

-

-

4
4

4
4

4
-

4
5

3

2
-

1

5

2

-

3

5

-

4

4

1
5

5
3

2
-

5
-

3
1

7

8
-

-

8

Probabilidade

Legenda: B- baixo; M- moderado; A- alto.
Fonte: A autora (2014).

Impacto na
propriedade
B
M
A
6
2
4
4
8
8
8
8
8
4
4
8
8
8
8
5
3
-

Impacto na
empresa
B
M
A
6
2
6
2
5
2
1
5
3
5
3
4
4
8
5
2
1
2
6
5
2
1
7
1
7
1
3
5
-

A
3
5
5
4

M
6
6
2
3
5
8
5
7
7
2
7
2
4

B
2
2
6
5
3
1
1
1
1
1
-

Resposta
interna
A
M
B
3
5
3
5
3
5
3
5
4
4
1
5
2
5
3
5
3
6
2
5
3
7
1
6
2
7
1

-

2

6

-

-

6

2

-

2

6

6
8

-

7
-

1
3

5

5
6

3
2

-

-

4
4

4
4

-

6

2

-

6

2

6

2

-

-

4

4

-

3

8
5

-

8

8
-

-

8
3

5

2

8
6

-

Preparando

Resposta
externa
A
M
B
1
7
5
3
4
4
2
6
2
6
7
1
1
7
4
4
5
3
1
7
2
6
3
5
5
3
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Tabela 7 – Pré-teste da ferramenta: análise das respostas segundo dimensão humana
Humano
Incidente de
massa com
vítimas de
trauma
Incidente de
massa com
vítimas
(médico/
infeccioso)
Terrorismo
QBR
Situação VIP
Rapto infantil
Situação de
reféns
Distúrbio civil
Ação
trabalhista
Admissão
judicial
Ameaça de
bomba

B

M

A

Impacto
Impacto na propriedade
humano
B
M
A
B
M
A

-

5

3

-

4

4

5

2

1

5

3

-

4

4

-

3

5

5

-

3

6

6

2

-

-

2

6

1

4

3

6
-

2
8

-

5
4

3
4

-

7
6

1
2

6

2

-

8

-

-

7

4

4

-

4

4

-

4

4

-

-

8

1

7

-

2

-

8

-

-

Probabilidade

Legenda: B- baixo; M- moderado; A- alto.
Fonte: A autora (2014).

Impacto na
empresa
B
M
A

A

M

B

Resposta
interna
A
M
B

-

-

8

-

-

7

1

1

3

4

2

-

-

4

4

-

7

1

-

6

2

-

5

3

-

2

6

-

-

8

-

-

8

-

8
8

-

-

5
4

3
4

-

4
8

1
-

3
-

8

-

8
-

1

-

7

1

-

4

4

-

6

2

-

8

-

-

5

3

-

1

7

-

-

2

6

1

7

-

5

3

-

-

6

2

-

4

4

-

7

1

-

1

4

3

-

-

8

6

-

5

3

-

8

-

-

7

1

-

4

-

4

-

-

8

6

2

3

2

3

-

5

3

-

-

8

-

2

6

-

5

3

Preparando

Resposta
externa
A
M
B
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Com relação à dimensão humana (Tabela 7), a totalidade dos usuários
concordou com relação à probabilidade moderada de ocorrência dos eventos rapto
infantil e ameaça à bomba no contexto da instituição de saúde localizada na cidade
do Rio de Janeiro. Para 7, o evento admissão judicial é também de probabilidade
moderada.
Em relação ao impacto humano, a unanimidade dos usuários considerou risco
baixo para o evento situação de reféns e moderado para a o evento ação trabalhista.
Já para a categoria impacto na propriedade, houve consenso entre 7 dos
usuários quanto ao baixo impacto para os eventos situação VIP e situações com
reféns.
Quanto ao impacto sobre a empresa, os usuários, em sua totalidade,
concordaram quanto à baixa probabilidade de interrupção dos serviços nas situações
de rapto infantil, situação envolvendo VIP e admissão judicial. Situação envolvendo
reféns foi considerada baixa por 7 respondentes e distúrbio civil, moderada.
Sobre a estrutura de mitigação que a instituição dispõe, em se tratando de
preparação, os 8 usuários concordaram quanto ao planejamento prévio moderado da
instituição para situações de incidente de massa com vítimas de trauma e baixo para
ocorrência de ameaça de bomba. Os eventos ação trabalhista e admissão judicial
foram classificados por 7 respondentes como de alto nível de preparação.
Já no quesito resposta interna da instituição (tempo, efetividade e recursos
existentes), 8 usuários consideraram alta a capacidade de resposta na ocorrência do
evento rapto infantil e baixa no evento terrorismo QBR. O tempo de resposta em
relação à ocorrência de incidente de massa com vítimas de trauma e
médico/infeccioso foram considerados moderado por 8 usuários. O evento/risco
distúrbio civil foi também considerado com tempo de resposta moderada por 7
usuários.
No grau de ocorrência de resposta externa da instituição, todos os 8 usuários
concordaram quanto à baixa capacidade de resposta na ocorrência dos eventos:
terrorismo QBR, situação VIP, admissão judicial e ação trabalhista e alta para os
eventos rapto infantil e situação de reféns.
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Tabela 8 – Pré-teste da ferramenta: análise das respostas segundo dimensão materiais perigosos
Materiais
perigosos
Acidente com
múltiplas
vítimas,
envolvendo
materiais
perigosos
(referencial série
histórica ≥ 5
vítimas)
Acidente com
múltiplas
vítimas,
envolvendo
materiais
perigosos
(referencial série
histórica < 5
vítimas)
Exposição
interna a
materiais
perigosos
Derramamento
interno de
pequeno/médio
porte

Impacto
humano

Probabilidade

Impacto na
propriedade

Impacto na
empresa

Resposta
interna

Preparando

Resposta
externa

B

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

A

M

B

A

M

B

A

M

B

5

3

-

-

3

5

8

-

-

1

6

1

-

7

1

3

5

-

5

3

-

5

2

1

-
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(Continua)
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(Conclusão)
Materiais
perigosos
Derramamento
interno de
grande porte
Exposição
radiológica,
Interna
Exposição
radiológica,
Externa

Impacto
humano

Probabilidade

Impacto na
propriedade

Impacto na
empresa

Resposta
interna

Preparando

Resposta
externa

B

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

A

M

B

A

M

B

A

M

B

5

3

-

-

5

3

7

1

-

-

5

3

-

-

8

-

8

-

-

4

4

2

6

-

-

3

5

7

1

-

2

6

-

-

7

1

-

7

1

-

5

3

8

-

-

-

6

2

-

8

-

-

8

-

-

-

8

-

3

5

-

3

5

Legenda: B- baixo; M- moderado; A- alto.
Fonte: A autora (2014).
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Na dimensão Materiais Perigosos (Tabela 8), observa-se que o total dos
usuários concordou com relação à baixa probabilidade de ocorrência do risco/evento
exposição interna à materiais perigosos e exposição radiológica externa, enquanto 7
o fizeram para o evento derramamento interno de pequeno/médio porte.
No

impacto

humano,

verifica-se

que os usuários consideraram os

riscos/eventos como de impacto moderado a alto, não havendo concentração de 8 ou
7 escolhas para qualquer evento.
Já para o impacto na propriedade, os eventos considerados como de baixa
probabilidade de impacto para os 8 usuários foram: Acidente com múltiplas vítimas,
envolvendo materiais perigosos com 5 ou mais vítimas e com menos de 5 vítimas.
Todos os usuários concordaram quanto à probabilidade de impacto moderado na
propriedade para o evento exposição radiológica externa. Os riscos/eventos
derramamento interno de grande porte e exposição radiológica interna foram
considerados com baixa possibilidade de perdas físicas ou danos por 7 usuários.
Quanto ao impacto na empresa, os 8 usuários consultados concordaram
quanto a moderada probabilidade de impacto em caso de ocorrência do evento
exposição radiológica externa. Os riscos/eventos acidentes com múltiplas vítimas
(envolvendo menos que cinco indivíduos), exposição interna a materiais perigosos e
derramamento interno de pequeno/médio porte foram considerados com baixa
possibilidade de interrupção dos serviços prestados por 7 usuários.
A preparação da instituição (planejamento prévio) foi considerada moderada e
alta pelos 8 usuários respectivamente para os eventos derramamento interno de
pequeno/médio/grande porte e exposição radiológica externa. Já na opinião de 7
usuários, os riscos/eventos acidentes com múltiplas vítimas (envolvendo mais que 5
indivíduos) e exposição radiológica interna foram considerados com planejamento
prévio moderado em caso de sua ocorrência.
Quanto ao grau de resposta interna da instituição, os 8 usuários consideraram
alta a capacidade de resposta em caso de ocorrência do evento acidente com
múltiplas vítimas (menos que 5), envolvendo materiais perigosos. Já os eventos
exposição interna à materiais perigosos e derramamento interno de grande porte,
quando ocorrem, foram considerados, por unanimidade, eventos com grau moderado
de resposta pela instituição. Dentre os usuários consultados, 7 concordaram que os
riscos/eventos derramamento interno de pequeno/médio porte e exposição
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radiológica interna possuíam moderado tempo de resposta interna em caso de sua
ocorrência.
No bloco resposta externa, os usuários consideraram a capacidade de resposta
institucional moderada a alta no caso da possível ocorrência dos eventos acidente
com múltiplas vítimas (de 5 ou mais, e menos que 5), envolvendo materiais perigosos.
Os demais eventos, caso ocorram, foram considerados com baixa a moderada
capacidade de resposta pela instituição.
Observa-se que a aplicação da Ferramenta de Análise de riscos e
Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente pode ser útil para o fornecimento de
informações relevantes ao gestor, subsidiando o processo de planejamento e
mitigação dos riscos selecionados.
Em um ambiente onde não é possível ter conhecimento de todos os fatos
futuros, o gerenciamento de riscos é a melhor forma de mensurar e controlar as
incertezas.
Sendo assim, é uma atividade que deve ser realizada rotineiramente numa
instituição hospitalar, principalmente por sua relação probabilidade/impacto: riscos
identificados e prevenidos, transferidos ou mitigados no início tendem a ter um
impacto pequeno na instituição. Entretanto, quanto mais tarde os riscos são
identificados, maior o impacto que ele causará. Porém, de nada adianta identificar os
riscos no início e não tomar as medidas necessárias para monitorar ou controlar sua
ocorrência e impacto.

4.3 CONCLUSÕES
O estudo envolveu o processo de adaptação transcultural da Ferramenta de
Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente.
A proposta da Fundação Kaiser Permanente é que a Ferramenta seja
preenchida por um grupo de gerenciamento de risco em cada instituição hospitalar.
Para isso, destaca a importância da presença de um agente moderador no momento
de aplicação da mesma, visando à convergência das respostas obtidas e a decisão
dos valores a serem preenchidos na Ferramenta.
No presente estudo avaliativo, a Ferramenta foi aplicada em uma instituição
hospitalar e, cada membro da equipe de gerenciamento de risco (n=8) preencheu o
instrumento, visando a realização do pré-teste. Observou-se que vários riscos/eventos
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foram consensuados entre os usuários quanto à probabilidade de ocorrência, impacto
(humano, na propriedade e empresa), preparação de plano de ação e grau de
resposta da instituição envolvida. No entanto, dificuldade de consenso foi observada
quanto aos riscos/eventos: desmoronamento, falhas no gerador, elétrica, alarme de
incêndio, transporte, vapor, comunicação, sistema de vácuo, água, entre outros. É
possível que esta dificuldade tenha se dado por conta da não experiência/vivência de
alguns usuários quanto aos riscos/eventos listados, impactando na condição de
avaliá-los. Com isso, destaca-se a importância do agente moderador para garantir
consenso quanto à uniformidade das respostas pelo grupo de trabalho, no momento
de preenchimento da ferramenta. Tal fato permite o adequado planejamento de ações
mitigatórias para controle dos riscos/eventos considerados prioritários na instituição.
Outro fator que pode ter dificultado o consenso foi o tempo de atuação na área
de gerenciamento de risco pelos especialistas e usuários consultados. Apenas 2
especialistas e 1 usuário possuíam mais de 10 anos de experiência na área.
Profissionais com maior tempo de atuação provavelmente possuem maior facilidade
no desenvolvimento do processo.
Os resultados obtidos com o presente estudo avaliativo permitiram concluir que
a realização das cinco etapas preconizadas no processo de adaptação transcultural
da Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente tornou possível o alcance da sua equivalência semântica.

4.4 SUGESTÕES
À luz dos resultados do presente estudo, sugere-se que:
- Seja realizada outra aplicação da Ferramenta com o envolvimento de maior
número de instituições, em diferentes regiões brasileiras, visando a avaliação da
mesma em diferentes contextos e realidades culturais;
- Seja considerada essa aplicação como etapa de equivalência operacional da
ferramenta, uma vez que a mesma diz respeito à avaliação da possibilidade de
utilização do mesmo formato, instruções, modo de administração e método de
mensuração das informações contidas no instrumento para a cultura brasileira. A
consulta a experts da área de gerenciamento de risco e indivíduos usuários da
ferramenta (grupo de trabalho para gerenciamento de risco hospitalar) podem
contribuir, em trabalho futuro, para o alcance desta meta;
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- Seja realizado estudo da equivalência de mensuração da Ferramenta, para
avaliação de suas propriedades psicométricas, a exemplo da confiabilidade e
validade;
- Seja divulgado o estudo a outras instituições hospitalares para que a
Ferramenta seja utilizada e, assim, facilite a prevenção e planejamento pró-ativos em
caso de ocorrência de riscos/eventos naturais, tecnológicos, humanos ou materiais
perigosos.
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APÊNDICE A – Carta-convite aos especialistas

Prezado(a) Educador,
Minha dissertação no Curso de Mestrado Profissional em Avaliação ocupa-se
do estudo da Ferramenta de Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser
Permanente.
Uma etapa importante do estudo será realizada por um painel de especialistas,
que opinará sobre a clareza da Ferramenta, da pertinência dos itens frente às quatro
dimensões consideradas (naturais, tecnológicas, humanas e materiais perigosos) e
da importância de manutenção destes mesmos itens.
Em virtude de suas atividades profissionais no Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA) e da experiência acumulada que possui no campo da avaliação de
riscos institucionais, solicito sua colaboração com o estudo tendo em vista o
aprimoramento da Ferramenta.
Assim, estou encaminhando um questionário eletrônico para preenchimento,
um glossário de termos específicos para consulta, a Ferramenta de Análise de Risco
e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente (em excel) para consulta,
acompanhados do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Solicito que o TCLE seja assinado e escaneado para devolução, caso você
concorde em participar do Painel de Especialistas.
O TCLE e o questionário, após respondidos, devem ser encaminhados para o
e-mail elainesantos@cbacred.org.br até o dia 31 de outubro de 2014.
Lembro que as informações coletadas serão analisadas de forma agregada e
será garantida a confidencialidade e anonimato das mesmas.
Na certeza de seu apoio, desde já agradeço sua valiosa colaboração.
Atenciosamente,

Elaine da Hora dos Santos
Telefone: 98888-0736
e-mail: elainesantos@cbacred.org.br

71

APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido – especialistas
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(De acordo com as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12/12/2012)

Você está sendo convidado para participar do estudo “Adaptação transcultural
da ferramenta de análise de riscos e vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente”
devido a sua atuação profissional voltada para a melhoria dos processos de qualidade
e gerenciamento de riscos em instituições hospitalares.
Sua participação neste estudo consistirá em responder o questionário em
anexo, com base na sua experiência profissional.
Você não é obrigado a participar e a qualquer momento você pode desistir. Isto
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o autor do trabalho ou com sua
instituição.
As informações obtidas neste estudo são confidenciais e será assegurado o
sigilo sobre sua participação. Os dados serão analisados de forma agregada e desta
forma será possível garantir o anonimato das informações.
Este Termo deve ser assinado por você e reenviado para o contato abaixo.
Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o estudo e sua participação, agora
ou a qualquer momento, por meio do número de telefone ou endereço de e-mail
disponível neste Termo.
Declaro que entendi os objetivos e as condições do estudo e concordo em
participar.

__________________________________________________
Assinatura do participante do estudo

Rio de Janeiro, _____ de _________________ de _________

Pesquisador responsável: Elaine da Hora dos Santos
Telefone: (21) 98888-0736
E-mail: elainesantos@cbacred.org.br
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APÊNDICE C – Glossário
GLOSSÁRIO
Os quadros abaixo apresentam as principais definições empregadas na Ferramenta de
Análise de Risco e Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente. Os quadros foram
organizados segundo a dimensão a que cada risco/evento se refere:
N (Natural), H (Humano), T (Tecnológico) e MP (Material Perigoso).
Considere:
a) Evento - Qualquer tipo de fonte potencial de erro, falha, incidente, acidente ou desvio,
independente se resultou ou não em dano ao paciente.
b) Risco – Combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e sua severidade.
c) Dano - Prejuízo à saúde em decorrência da inexistência ou deficiência de segurança e
qualidade nos processos.
d) Severidade – Impacto causado pelo dano, seja para pacientes, empresa ou para a
comunidade.
e) Mitigação – Medidas para reduzir impactos e probabilidade de ocorrência de danos.
f) Eventos que ocorrem Naturalmente: São os decorrentes de fenômenos da natureza.
Implicam na possibilidade ou probabilidade de ocorrência de situações de dimensões
catastróficas de origem natural, independentemente da ação humana.
g) Eventos Relacionados a Humanos: São provocados por ações ou omissões humanas,
enquanto agente e autor. Normalmente são consequências de ações geradoras de
desequilíbrios socioeconômicos e políticos.
h) Eventos Relacionados à Tecnologia: Ameaças provenientes de condições,
incorporações tecnológicas ou industriais nos serviços, incluindo acidentes, procedimentos
perigosos, falhas de infraestrutura ou atividades humanas específicas, que podem causar
a perda da vida, lesão, doença ou outro impacto na saúde, em instituições e em sistemas
informatizados.
i) Eventos Relacionados à Materiais Perigosos: Causados por produtos químicos, que
possuem a capacidade de causar danos às pessoas, bens e ao meio ambiente.
Eventos que ocorrem naturalmente:
Furacão: É um ciclone tropical, caracterizado por um vento de força extraordinária (chegando
a alcançar 120 km/hora), que forma um turbilhão e que gira em grandes círculos, com a
duração de dois a três dias e cujos efeitos são devastadores.
Tornado: É uma violenta coluna rotativa de ar em movimento. Esta formação está
simultaneamente em contato com uma nuvem e com a terra podendo alcançar uma
velocidade superior a 480 Km/h.
Tempestade severa: Chuvas intensas e concentradas caracterizando-se por produzirem
súbitas e violentas precipitações com presença de ventos fortes, trovoadas, relâmpagos,
raios e usualmente com duração de poucos minutos.
Queda de neve: Fenômeno meteorológico que consiste na precipitação leve, moderada ou
forte de pequenos flocos de gelo.
Geada: Fenômeno atmosférico de resfriamento intenso, acompanhado, ou não, de
depósitos de gelo nas superfícies expostas, quando ocorrem temperaturas baixas.
Granizo: Forma de precipitação que consiste na queda de pedaços irregulares de gelo,
comumente chamados de pedras de granizo.
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Terremoto: Também conhecido como sismo, é um fenômeno geológico caracterizado por
uma forte e rápida vibração da superfície terrestre.
Temperaturas extremas: A variabilidade e as alterações climáticas, induzidas por causas
naturais e/ou antropogênicas, determinam os valores nos diversos parâmetros
climatológicos que se constituem em máximos absolutos nas temperaturas do ambiente
independentemente das estações do ano e regiões onde é possível registrá-los
instrumentalmente.
Seca: É uma catástrofe natural, caracterizada pela escassez de água e baixa umidade
relativa do ar associada a períodos de reduzida precipitação.
Fogo selvagem: Grande incêndio, altamente destrutivo, que se espalha rapidamente sobre
floresta ou vegetação devido a períodos de seca prolongada, associados a fortes ventos
sazonais, caracterizado pela combustão espontânea da vegetação seca.
Desmoronamento: Fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos (solos,
rochas, vegetação e/ou material de construção) ao longo de terrenos inclinados (encostas),
podendo ou não estar associado a ocorrência de precipitações pluviométricas.
Inundação / barragem: Tipo particular de enchente, podendo ser ocasionadas por fortes
precipitações pluviométricas, em áreas próximas a represas/barragens. A elevação do nível
d’água sobe a alturas imprevistas, fora do alcance da barragem/represa e, nessas
situações, a água extravasa a barragem e invade determinada área.
Epidemia: É a incidência, em curto período de tempo, de grande número de casos de uma
mesma doença.
Eventos relacionados à tecnologia:
Falha elétrica: Desequilíbrios de tensão ou desvios de tensões trifásicas. Ocorrem quando
a frequência entre as fases se alteram e geralmente são causados por má distribuição de
cargas no sistema.
Falha do gerador: Interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionado pela falha
de partida e funcionamento de um grupo gerador em situações de standby / emergência.
Falha no transporte: Interrupção ou deficiência no fornecimento do sistema de transportes
rodoviário ou fluvial ou ferroviário ou aéreo.
Escassez de combustível: Interrupção no sistema de fornecimento de combustível
prejudicando a utilização de equipamentos ou transportes.
Falha de gás natural: Interrupção no fornecimento de gás natural ocasionado pela falha na
distribuição do gás pelo grupo gerador.
Falha de água: Interrupção no processo de abastecimento e fornecimento de água,
ocasionado pela falha/interrupção do fornecimento pelo grupo gerador, resultante de
processos externos a instituição.
Falha de esgoto: Interrupção no funcionamento da rede de esgoto instalada, ocasionado
pela falha de funcionamento do serviço sanitário prestado por um grupo distribuidor,
resultante de processos externos a instituição.
Falha de vapor: Explosão de vapores com expansão de líquido em ebulição. É um
fenômeno que ocorre quando há ruptura do recipiente de estocagem como consequência
de fogo externo.
Falha no alarme de incêndio: Falha nos processos de comunicação de incêndio, dificultando
a detecção e controle do crescimento do incêndio e sua consequente contenção ou
extinção.
Falha de comunicação: Falha no processo relacionado a troca de informações, envolvendo:
o emissor, o receptor, a mensagem, o canal de propagação, o meio de comunicação, a
resposta (feedback) e o ambiente onde o processo comunicativo se realiza.
Falha de gás medicinal: Interrupção no fornecimento dos gases para uso medicinal,
ocasionado pela falha de partida e funcionamento de um grupo gerador.
Falha no sistema de vácuo: Qualquer tipo de interrupção do funcionamento de dispositivo
de aspiração, destinados à utilização em organismo humano. Este sistema é empregado
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em terapias de inalação ou anestesia e usado para conservação ou transporte de órgãos,
tecidos ou células destinados a transplantes.
Falha no HVAC: Interrupção no fornecimento da rede de aquecimento, ventilação e ar
condicionado, ocasionado pela falha de partida e funcionamento de um grupo gerador.
Falha no sistema de informações: Falha no processo que envolve a troca de informações e
utiliza os sistemas informatizados como suporte para este fim.
Incêndio (interno): Reação química de um material combustível com desprendimento de luz
e calor em forma de chama. Quando ocorre liberação de energia (em alguns casos basta
uma simples faísca, em outros é preciso atingir temperaturas muito altas), os materiais
podem entrar em combustão e produzir o fogo, propiciando o incêndio (fogo descontrolado).
Inundação interna: Invasão de água no interior da estrutura, causando transbordamentos
no interior do estabelecimento. Pode ser provocada de forma induzida através de falhas nos
processos hidráulicos das instalações prediais.
Exposição interna a materiais perigosos: Acidente envolvendo substâncias químicas
armazenadas. Pode provocar danos a pele se absorvido, afetando outros órgãos.
Desabastecimento: Falha no processo de abastecimento do conjunto de materiais
necessários (suprimentos) para o funcionamento de um estabelecimento.
Danos estruturais: Processo de deterioração de estruturas, caracterizado por falhas de
projeto, problemas construtivos ou degradação gradual e natural ao longo da vida útil.
Eventos relacionados ao risco humano:
Incidente com múltiplas vítimas (trauma): São eventos súbitos, que produzem um número
de vítimas de traumatismos osteomusculares. Estes eventos levam a um desequilíbrio entre
os recursos médicos disponíveis e as necessidades momentâneas de tratamento.
Incidente com múltiplas vítimas (médico/infeccioso): Eventos súbitos de intoxicação por
gases venenosos, material radioativo ou biológico, causados por vírus, bactérias
multirresistentes ou geneticamente modificadas.
Terrorismo QBR (químico, biológico, radiológico): Ato de violência premeditada e
politicamente motivada contra inocentes, instituída por grupos subnacionais ou agentes
clandestinos, como forma de “provocar medo, coagir governos ou intimidar a sociedade”.
Podem ser utilizados para este fim artefatos confeccionados com materiais biológicos,
químicos ou radiológicos.
Situação VIP: Significa uma pessoa muito importante e vem do inglês, very important
person. Este termo geralmente é concedido para pessoas que, por sua importância, tem
alguns privilégios que não são concedidos aos demais, como os chefes de Estado, de
governo, empresários de grandes grupos e políticos com grande infiltração na mídia.
Rapto infantil: Situação em que ocorre a subtração de menor de dezoito anos ou subtração
de quem está sob guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, sem prévio consentimento
do responsável legal.
Situação de reféns: Situação em que uma pessoa se entrega ao inimigo como uma espécie
de garantia na execução de um acordo. O sequestrado é detido para obrigar outros a
cederem às exigências dos que o sequestraram.
Distúrbio civil: Inquietação ou tensão civil que toma forma de manifestação. Situação que
surge dentro do país, decorrente de atos de violência ou desordem pública.
Ações trabalhistas: São atos sequenciais, originado de um dissídio trabalhista, ou seja, é o
meio pelo qual o empregado ou empregador utilizam para satisfazer um prejuízo que
eventualmente tenha ocorrido na relação de trabalho.
Admissão judicial: Ocorre quando o município ou estado não possui condições de garantir
uma assistência adequada ao paciente grave em situações de urgência/emergência. Neste
caso, a família, ciente da gravidade de seu familiar e da necessidade de um leito, recorre
ao Ministério Público ou a outras medidas jurídicas para proceder ou deferir uma liminar.
Ameaça de bomba: Qualquer tipo de comunicação sugerindo que a segurança de uma
pessoa, aeronave em voo/solo, empresa ou instalação possam estar em perigo pela
presença de artefatos explosivos, químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares.
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Eventos relacionados a materiais perigosos:
Acidente com materiais perigosos com vítimas em massa (acontecimentos históricos com
número igual ou maior que 5 vítimas): Ocorrência súbita de um evento calamitoso,
normalmente instantâneo e violento, resultando em dano material significativo, deslocamento
considerável de pessoas, grande número de vítimas e perturbação significativa na oferta de
serviços.
Acidente com materiais perigosos com pequenas vítimas (acontecimentos históricos com
menos de 5 vítimas): Ocorrência súbita de um evento, normalmente instantâneo e violento,
que pode ser atendido pela estrutura local ou regional, envolvendo materiais classificados
como perigosos.
Exposição química, externa: Possibilidade de contato humano com vazamentos e/ou fugas
acidentais de produtos químicos provenientes de sistemas industriais, comerciais, urbanos
ou domésticos para local externo as instalações hospitalares.
Derramamento interno de grande porte - Acidentes envolvendo extravasamento de grande
quantidade de agentes químicos, durante a produção, manipulação ou o transporte de
substâncias químicas com potencial efeito adverso à saúde humana/comunidade.
Derramamento interno de pequeno-médio porte - Evento envolvendo extravasamento de
quantidade pequena/específica de um agente químico capaz de produzir um efeito adverso
à saúde humana.
Exposição radiológica interna: Emergência radiológica com qualquer material radioativo,
como por exemplo, equipamentos de tratamento ou diagnóstico que utilizam fonte de energia
radioativa, que estejam instalados no interior da instituição hospitalar.
Exposição radiológica externa: Situação de emergência nuclear com reatores de pesquisa
ou equipamentos de tratamento/diagnóstico que utilizam fonte de energia nuclear,
localizados em área externa a instituição hospitalar.
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APÊNDICE D - Questionário para avaliação da clareza e compreensão
pelos especialistas
APRESENTAÇÃO:
O questionário está organizado em três partes:
1ª) Perfil do profissional especialista;
2ª) Avaliação do conteúdo da Ferramenta;
3ª) Avaliação da clareza e grau de compreensão da Ferramenta.
Estima-se que o tempo de resposta deste questionário seja de 20 minutos.
Dada a diversidade de terminologias empregadas pela Ferramenta, o presente questionário é
acompanhado de um glossário, que possui breves definições dos termos utilizados.
Além disso, disponibiliza-se, para seu conhecimento, a Ferramenta de Análise de Risco e
Vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente, em Excel, visando facilitar o preenchimento
da 3ª parte deste questionário (avaliação do grau de clareza e compreensão da Ferramenta).
PARTE 1: Perfil do Especialista
Responda as questões abaixo marcando X na resposta conveniente.
1. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
2. Idade:
( ) 25 a 34 anos.
( ) 35 a 44 anos.
( ) 45 a 54 anos.
( ) 55 a 64 anos.
( ) Mais de 65 anos.
3. Há quanto tempo você atua na área de melhoria da qualidade e gerenciamento de riscos?
( )Menos de 1 ano.
( )1 a 3 anos.
( )4 a 7 anos.
( )7 a 10 anos.
( )Mais de 10 anos.
4. Qual é o campo profissional da sua atuação no ambiente hospitalar?
( )Medicina
( )Enfermagem
( )Administração
( )Farmácia
( )Odontologia
( )Outro. Especifique: ...........................................................................................
PARTE 2: Avaliação do conteúdo da Ferramenta
A avaliação do conteúdo será realizada em duas etapas.
É recomendável atender às solicitações na sequência em que são apresentadas.
Primeira etapa:
1. Leia os riscos e eventos listados na primeira coluna do quadro abaixo.
2. Identifique, na segunda coluna, a que dimensão cada risco/evento se refere, escrevendo a
letra que designa a dimensão: N (Natural), H (Humano), T (Tecnológico), MP (Material
Perigoso).
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Segunda etapa:
1. Leia novamente os riscos e eventos listados na primeira coluna do quadro abaixo.
2. Avalie a importância de manutenção (M) ou remoção (R) de cada risco/evento na
Ferramenta. Para isto, assinale um X na quadrícula correspondente (terceira coluna) para
indicar a manutenção (M) ou a Remoção (R) do risco/evento. No caso de remoção do
risco/evento, justifique sua resposta na quarta coluna.
3. Se julgar relevante a inclusão de outros riscos/eventos na Ferramenta, utilize o espaço
destinado a este fim, ao final do quadro. Por favor, justifique a sua sugestão.

Riscos e Eventos
Acidente com múltiplas
vítimas, envolvendo
materiais perigosos
(referencial série histórica ≥
5 vítimas)
Acidente com múltiplas
vítimas, envolvendo
materiais perigosos
(referencial série histórica <
5 vítimas)
Ação Trabalhista
Admissão judicial
Atentado a bomba
Danos Estruturais
Desabastecimento
Desmoronamento
Distúrbio Civil
Epidemia
Escassez de combustível
Exposição interna a
materiais perigosos
Exposição à substância
química, (Externa)
Exposição radiológica,
Externa
Exposição radiológica,
Interna
Extremos de temperaturas
Falha de Sistemas de
Informações
Falha do Alarme de Incêndio
Falha do gerador
Falha do sistema de
comunicação
Falha elétrica
Falha no sistema de Água
Falha no sistema de vácuo
Falha no sistema de esgoto
Falha no sistema de Gás
Medicinal

Dimensão

Julgamento
do
risco/evento
M
R

Justificativa para a
remoção (R) do
risco/evento
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Falha no sistema de Gás
Natural
Falha no sistema de HVAC
aquecimento, ventilação e ar
condicionado)
Falha no sistema de
Transporte
Falha no sistema de Vapor
Fogo selvagem
Furacão
Geada
Granizo
Incidente de massa com
vítimas (médico/ infeccioso)
Incidente de massa com
vítimas de trauma
Inundação / barragem
Inundação interna
Nevasca
Pequeno/Médio
derramamento substancia
química(Interno)
Princípio de incêndio
(interno)
Queda de Neve
Seca
Sequestro de crianças
Situação com reféns
Situação VIP
Tempestade severa
Terremoto
Terrorismo Biológico
Terrorismo Radiológico
Terrorismo, Químico
Tornado
Tsunami
Vulcão
Sugestão de inclusão de
riscos/eventos na
Ferramenta

Justificativa
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3ª PARTE: Avaliação do Grau de Clareza e Compreensão da Ferramenta
Forneça a sua impressão geral sobre a Ferramenta, marcando com um X as quadrículas
correspondentes quanto as expressões destacadas:
Concordo Totalmente (CT)
Concordo Parcialmente (CP)
Discordo Parcialmente (DP)
Discordo Totalmente (DT)
ITENS
1. A Ferramenta aborda análise de risco e vulnerabilidade
no ambiente hospitalar de forma clara
2. O conteúdo relativo aos riscos e eventos citados é
facilmente entendível.
3. A compreensão dos eventos/riscos citados na
Ferramenta é facilitada pelo uso do glossário.
4. As instruções apresentadas pela Ferramenta são claras.
5. As instruções apresentadas pela Ferramenta são
suficientes para orientar o seu preenchimento.

4 CT

3 CP

2 DP

1 DT

As decodificações abaixo das expressões Impacto Humano, Impacto da Propriedade e
Impacto na Empresa, referentes ao grau de magnitude do evento, comunicam claramente as
ideias a que se referem.
Graus de magnitude de um evento
6. Impacto humano: possibilidade de morte ou lesão
7. Impacto na propriedade: perdas físicas e danos
8. Impacto na empresa: interrupção de serviços

4 CT

3 CP

2 DP

1 DT

As decodificações abaixo das expressões Preparando, Resposta Interna e Resposta Externa,
referentes ao grau de mitigação da resposta ao evento, comunicam claramente as ideias a
que se referem.
Grau de mitigação
9. Preparando: planejamento prévio
10.Resposta interna: Tempo, efetividade, recurso
11.Resposta externa: comunidade/equipe de auxílio mútuo
e suprimentos

4 CT

3 CP

2 DP

1 DT

Espaço destinado a comentários adicionais:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE E – Termo de consentimento livre e esclarecido – usuários
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(De acordo com as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de
12/12/2012)

Você está sendo convidado para participar do estudo “Adaptação
transcultural da ferramenta de análise de riscos e vulnerabilidade da Fundação
Kaiser Permanente” devido a sua atuação profissional voltada para a melhoria dos
processos de qualidade e gerenciamento de riscos em instituições hospitalares.
Sua participação neste estudo consistirá em responder o questionário em
anexo, com base na sua experiência profissional.
Você não é obrigado a participar e a qualquer momento você pode desistir. Isto
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o autor do trabalho ou com sua
instituição.
As informações obtidas neste estudo são confidenciais e será assegurado o
sigilo sobre sua participação. Os dados serão analisados de forma agregada e desta
forma será possível garantir o anonimato das informações.
Este Termo deve ser assinado por você e devolvido em seguida.
Você poderá esclarecer dúvidas adicionais por meio do número de telefone ou
endereço de e-mail disponível neste Termo.
Declaro que entendi os objetivos e as condições do estudo e concordo em
participar.

___________________________________________
Assinatura do participante do estudo

Rio de Janeiro, _____ de _________________ de _________
Pesquisador responsável: Elaine da Hora dos Santos
Telefone: (21) 98888-0736
E-mail: elainesantos@cbacred.org.br

81

APÊNDICE F – Questionário para avaliação da clareza e compreensão
pelos usuários
Avaliação do Grau de Clareza e Compreensão da Ferramenta
Perfil do Usuário:
Responda as questões abaixo marcando X na resposta conveniente.
1. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
2. Idade:
( ) 25 a 34 anos.
( ) 35 a 44 anos.
( ) 45 a 54 anos.
( ) 55 a 64 anos.
( ) Mais de 65 anos.
3. Há quanto tempo você atua na área de melhoria da qualidade e gerenciamento de
riscos?
( )Menos de 1 ano.
( )1 a 3 anos.
( )4 a 7 anos.
( )7 a 10 anos.
( )Mais de 10 anos.
4. Qual é o campo profissional da sua atuação no ambiente hospitalar?
( )Medicina
( )Enfermagem
( )Administração
( )Farmácia
( )Odontologia
( )Outro. Especifique: .............................................................
Forneça a sua impressão geral sobre a Ferramenta, marcando com um X as
quadrículas correspondentes quanto às expressões destacadas:
Concordo Totalmente (CT)
Concordo Parcialmente (CP)
Discordo Parcialmente (DP)
Discordo Totalmente (DT)
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Caso suas opções de resposta sejam CP, DP ou DT, por favor, justifique sua resposta.
Itens

4
CT

3
CP

2
DP

1
DT

Justificativa

A Ferramenta aborda análise
de risco e vulnerabilidade no
ambiente hospitalar de forma
clara
O conteúdo relativo aos
riscos e eventos citados é
facilmente entendível.
A
compreensão
dos
eventos/riscos citados na
Ferramenta é facilitada pelo
uso do glossário.
As instruções apresentadas
pela Ferramenta são claras.
As instruções apresentadas
pela
Ferramenta
são
suficientes para orientar o
seu preenchimento.
As decodificações abaixo das expressões Impacto Humano, Impacto da Propriedade
e Impacto na Empresa, referentes ao grau de magnitude do evento, comunicam
claramente as ideias a que se referem.
Graus de magnitude
de um evento
Impacto humano: possibilidade
de morte ou lesão
Impacto na propriedade:
perdas físicas e danos
Impacto na empresa:
interrupção de serviços

4
CT

3
CP

2
DP

1
DT

Justificativa

As decodificações abaixo das expressões Preparando, Resposta Interna e Resposta
Externa, referentes ao grau de mitigação da resposta ao evento, comunicam
claramente as ideias a que se referem.
Grau de mitigação

4
CT

3
CP

2
DP

1
DT

Justificativa

Preparando: planejamento
prévio
Resposta interna: Tempo,
efetividade, recurso
Resposta externa:
comunidade/equipe de auxílio
mútuo e suprimentos

Espaço destinado a comentários adicionais:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

