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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo atualizar e validar a Lista de Verificação para
Avaliar Ambiente e Cuidado Seguro em Hospitais. A abordagem utilizada para o
estudo foi a centrada em especialistas. A reestruturação foi feita pela autora e a
validação por profissionais, incluindo enfermeiros, farmacêuticos, administrador
hospitalar e técnico de segurança do trabalho, com atuação em instituições de saúde
de segmentos público e privado. Os itens de observação contidos na Lista foram
divididos em cinco categorias: 1) Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar; 2)
Gerenciamento de Resíduos; 3) Medicamentos de alta vigilância e substância
controladas; 4) Organização do Ambiente; e 5) Segurança do Trabalhador. Para a
obtenção dos dados, foi elaborado um instrumento a partir das categorias e itens que
compõem a Lista de Verificação original, acompanhado de sugestões de legislações
e amparos legais que podem fundamentar cada conjunto de procedimentos reunidos
em cada quadro de categorias. O instrumento foi aplicado a 13 especialistas, divididos
por suas áreas de atuação profissional. Os especialistas responderam ao instrumento
que continham cinco categorias distintas e 34 itens observados. A maioria dos
validadores considerou suficientes e pertinentes às legislações e amparos legais que
referenciavam os itens contidos na Lista. Mesmo assim, alguns deles acrescentaram
recomendações à Lista de Verificação. Como resultado, o estudo destacou a
importância da utilização dos itens apontados na lista, visando promover a segurança
do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em consonância com
as legislações atuais e vigentes no Brasil, destaca-se a contribuição desta Lista e sua
utilização pelos profissionais de saúde frente à realidade apresentada no estudo,
mostrando a necessidade de assegurar a máxima redução e o controle dos riscos
hospitalares a que o paciente possa estar submetido.
Palavras-chave: Avaliação. Atualização. Validação. Lista de Verificação. Cuidado
Seguro.

ABSTRACT
This study aimed to update and validate the Checklist for Assessing Environment and
Care Insurance in Hospitals updated by author and validated by experts from various
professional categories. Among such categorical, include nurses, pharmacists,
hospital administrators and safety technicians working in health institutions of public
and private sector. Therefore, observational items in the list were divided in five specific
categories and a only one generalist, which compiles all the others in a single
questionnaire, namely: 1) Prevention and Infection Control with eight indicators and a
field for comments; 2) Waste Management with twelve indicators and a field for
comments; 3) High Surveillance Drugs Substance controlled with six indicators and a
field for comments; 4) Organization of the Environment with five indicators and a one
comments field, and; 5) Worker Safety with three indicators. The approach used was
centered on experts. To obtain study data, a questionnaire was developed from
questions and items its make up an original instrument, referencing by law and legal
support for each professional categories. This questionnaire was answered for 13
experts each in areas of professional activities who answered an instrument containing
5 distinct categories and 34 indicators/items observed. Mostly experts considered laws
and legal support that alluded items/observed indicators contained in list. However,
some experts added recommendations to checklist proved it. As a result, the study
highlighted the importance of using items included in list to promote patient safety and
quality improvement in health services, in line with Brazilian current legislation , there
is contribution of its list and it use by health professionals compared to reality presented
in study and this way ensuring maximum reduction and control of hospital risks which
a patient may be submitted.
KeyWords: Assessment. Update. Validation. Checklist. Care Insurance.
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1 PROCEDIMENTOS SEGUROS EM AMBIENTE HOSPITALAR
Paralelamente aos avanços tecnológicos e científicos alcançados, nas últimas
décadas, na área de saúde, a qualidade do cuidado e a segurança dos pacientes vêm
assumindo, cada vez mais, um papel de relevância no que tem sido chamada a “Era
da Segurança” (GRIGOLETO; GIMENES; AVELAR, 2011). Segundo o Instituto de
Medicina nos Estados Unidos, em um relatório intitulado To Err is Human (Errar é
Humano), de 1999, o número de mortes por ano oscilava entre 44.000 e 98.000 óbitos
em decorrência de erros na área da saúde. Deste total de casos, 7.000 mortes por
ano podiam ser atribuídas a erros de medicação, número superior ao de pessoas que
morriam com câncer de mama, AIDS ou acidentes de veículos (KOHN; CORRIGAN;
DONALDSON, 1999 apud NÉRI et al., 2006). Cerca de 1% a 2% dos pacientes
hospitalizados sofriam dos danos decorrentes de erros no uso de medicação e,
excluindo os custos legais, cada erro resultava em custo adicional que variava entre
4.700 a 5.000 dólares.
No Brasil, uma pesquisa realizada pela Fiocruz em 2012 (PALHEIRO, 2013) e
apresentada no Congresso de Qualidade em Serviço em Saúde (QualiHosp), em
junho de 2013, revelou que até 73% dos erros que ocorrem em hospitais brasileiros
poderiam ser evitados. Os dados estatísticos do Instituto de Administração Hospitalar
e Ciências da Saúde (IAHCS), serviram como argumentos para que o Ministério da
Saúde elaborasse novas normas de segurança que deveriam entrar em vigor em
2014.
De acordo com o estudo, o Brasil apresenta um alto índice de problemas
evitáveis, cujas taxas variam de 66,7% a 73%, bem superior a de regiões
desenvolvidas, como França (27%) e Austrália (51%). Em números absolutos, dos
11,1 milhões de internados no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2008, cerca de 563
mil foram vítimas de erros nos procedimentos e que poderiam ter sido evitados.
Verificou-se, por exemplo, que erros fatais muitas vezes aconteciam devido a detalhes
simples como frascos iguais para medicamentos diferentes, ou etiquetas da mesma
cor dificultando a distinção entre medicamentos.
Ainda segundo o estudo FIOCRUZ em 2012 (PALHEIRO, 2013) em relação às
áreas onde mais acontecem eventos adversos, consta que 48,5% dos casos
acontecem nas enfermarias e 11,9% nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).
Foram apontados como erros evitáveis mais frequentes: infecção associada ao
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cuidado (24,62%); complicações cirúrgicas/anestésicas (20%); dano por atraso ou
falha de tratamento (18,46%); complicações por punção venosa (7,69%); dano por
queda (6,15%) e dano por medicamento (4,62%).
Frente à gravidade da situação, em nível global, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) decidiu trabalhar no monitoramento de eventos adversos a fim de agir
na prevenção e segurança do paciente. Tal investida começou pela padronização da
terminologia a ser usada pelos países membros, nesse campo. Visando minimizar as
divergências internacionais, relativas ao emprego de termos e conceitos, constituiu
uma comissão de especialistas encarregada de criar a Classificação Internacional
para Segurança do Paciente (International Classification for Patient Safety).
Em 2002, durante a 55ª Assembleia Mundial de Saúde, a OMS baixou a
Resolução WHA 55.18 (ANVISA, 2002) apelando aos Estados membros que dessem
maior atenção à segurança do paciente, a partir da criação de mecanismos para a
melhoria na qualidade do cuidado. No ano de 2004, a Organização compôs a Aliança
Mundial para a Segurança do Paciente cujo principal propósito foi instituir medidas
que aumentassem a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde.
Com isso, fomentou o comprometimento político dos Estados signatários, dentre os
quais estava o Brasil. Neste mesmo ano, a partir de julho de 2004, a Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations (Comissão Conjunta de Acreditação de
Organizações de Cuidado em Saúde) exigiu que as organizações acreditadas se
empenhassem na aplicação do Protocolo Universal que, em sua essência, constituise em um instrumento de prevenção de acidentes. Inicialmente sua aplicação soou
incômoda e redundante para os profissionais de saúde, mas logo passou a ser
encarado como uma ferramenta capaz de efetivamente eliminar, ou pelo menos
diminuir

consideravelmente

as

ocorrências

desastrosas

mencionadas.

Particularmente, na área cirúrgica, este protocolo vem sendo apoiado por mais de 40
associações médicas e organizações de saúde, baseado no consenso de
profissionais pertencentes às várias especialidades.
De fato, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que havia sido
criada em 1999, caracterizando-se por ser a primeira agência reguladora na área de
saúde do país, assume a responsabilidade pela execução de um conjunto de
atribuições no âmbito federal e coordenação do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (MOREIRA; COSTA, 2009). A ANVISA passa, então, a desempenhar com
maior efetividade suas inúmeras competências, decretadas pela Lei nº 9.782, de 26
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de janeiro de 1999 (BRASIL, 1999) como órgão regulador, controlador e de
fiscalizador da saúde pública, destacando-se algumas para a área de saúde, a saber:
medicamentos,

desinfecção

ou

desinfestação

em

ambientes

domiciliares,

hospitalares e coletivos, equipamentos e materiais médico-hospitalares, fiscalização
de serviços voltados para atenção ambulatorial, internações, diagnósticos e
terapêuticos, e a incorporação de novas tecnologias.
Particularmente com relação à segurança do paciente, a ANVISA vem
trabalhando para construir um dispositivo eletrônico que permita agir na prevenção de
eventos adversos e na implementação do tema segurança do paciente nos currículos
das faculdades de medicina, em parceria com o Ministério da Educação. No início de
abril de 2013, o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 529, (BRASIL, 2013)
instituindo o Programa Nacional de Segurança do Paciente com o objetivo de
subsidiar as instituições de saúde para a melhoria na qualidade e assistência prestada
ao paciente. Com este ato, o ambiente hospitalar e o cuidado passaram a ser
apontados como os principais focos de ação e controle das autoridades em saúde no
país.
Por fim, a Resolução de Colegiado da ANVISA, de nº 36 (ANVISA, 2013), veio
instituir ações para a promoção da segurança do paciente e para a melhoria da
qualidade nos serviços de saúde, sejam eles públicos ou particulares, corroborando a
percepção coletiva de que a qualidade dos serviços de saúde converteu-se em
elemento determinante para assegurar a redução e o controle dos riscos a que o
paciente possa estar submetido.

1.1 A LISTA DE VERIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA AMBIENTES
SEGUROS
As discussões acerca da segurança nos procedimentos e a melhor maneira
para melhorar a qualidade das atividades relacionadas com o cuidar em saúde têmse ampliado consideravelmente no campo da gestão hospitalar, visto que a ocorrência
de acidentes em ambientes hospitalares representa um problema grave de saúde
pública. Grigoleto, Gimenes e Avelar (2011) ressaltam que no que se refere à
segurança em saúde, a principal causa de acidentes é a negligência que se evidencia
na falta de precaução, de empenho e de cuidados no prevenir os danos. Ainda que
podendo ser responsabilizados social, material e economicamente em função desses
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eventos desfavoráveis, a preocupação maior de gestores é evitar que esses acidentes
acarretem perda de vida humana (GRIGOLETO; GIMENES; AVELAR, 2011).
Este assunto despertou maior atenção do público e de profissionais e
instituições de saúde ao redor do mundo principalmente a partir dos anos finais da
década de 1990.
No Brasil, problemas relacionados à segurança do paciente se repetem em
várias instituições de saúde. São exemplos desses problemas a resistência ao uso de
equipamentos de proteção individual, o tratamento indevido de resíduos, o não
cumprimento de protocolos com pacientes em precaução de contato, a guarda sem
controle de medicamentos, da identificação de pacientes a partir de único nome,
dentre outros. Tais fatores aumentam o potencial de riscos que podem comprometer
o ambiente, a segurança e a qualidade do cuidado prestado.
Embora haja o interesse individual de todo profissional da área de saúde em
proteger o paciente nas circunstâncias ligadas ao seu tratamento, os dados referentes
a eventos adversos alertam para o fato de que profissionais desta área, não
diferentemente de quaisquer outros seres humanos em outras atividades, estão
sujeitos a cometerem erros que é inerente a condição humana. Por isso, a qualidade
nos serviços de saúde deve incorporar as políticas, procedimentos e as metas
organizacionais, voltadas para a padronização balizada nos pressupostos da
segurança e da satisfação de seus clientes e dos profissionais que nela trabalham.
De fato, a segurança do paciente, segundo a OMS (ANVISA, 2002), pode ser
alcançada por meio de três ações complementares: 1) evitar a ocorrência dos eventos
adversos; 2) torná-los visíveis se ocorrerem e 3) minimizar seus efeitos com
intervenções eficazes. Desta maneira, as discussões acerca dos motivos e causas
dos erros nos procedimentos de assistência à saúde devem ser incorporadas às
rotinas hospitalares, num processo de vigilância contínua para que suas causas
possam ser identificadas, detectando assim erros potenciais, bem como envidando
esforços a fim de que façam parte da prática clínica estratégias baseadas na coleta
de evidências relevantes para valorar ou classificar os objetos de uma avaliação.
Uma dessas estratégias, incorporadas às rotinas hospitalares, é a utilização de
uma ferramenta de segurança no trabalho, que liste ações de inspeções de segurança
e/ou descrevendo coisas importantes que não podem ser esquecidas durante os
procedimentos. O objetivo é reduzir os erros humanos, compensando possíveis falhas
humanas relacionadas à memória e atenção.
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Nesse sentido, para monitorar os registros de enfermagem e a qualidade
assistencial prestada, tem sido utilizada uma lista de verificação. A Lista de Verificação
constitui um instrumento de avaliação, tendo como padrão a verificação dos registros
de enfermagem, da utilização de materiais e medicamentos, cumprimento de
protocolos de segurança, normas e demais itens que compõem o processo de
prestação do cuidado pela equipe de enfermagem. No processo avaliativo, é
importante que todas as etapas e processos possam ser avaliados, não prejudicando
assim a sua qualidade. A utilização desse processo, pautado em uma Lista de
Verificação, permite ao avaliador o seguimento de um padrão, visando garantir a
consistência e a integridade em todas as suas etapas.

É importante lembrar que uma lista de verificação pode ser utilizada
para verificar atividades que serão, estão sendo ou já foram
realizadas, para “determinar a presença ou ausência de um atributo e
para contar a prevalência de um item ou evento”. (LEITE, 2012, p.
110).

A utilização desse tipo de instrumento na área da Saúde aumentou bastante, à
medida que cresce a consciência dos profissionais da área de que um número
significativo de acidentes e perdas de vida humana, devido a erros de procedimentos,
podem ser evitados.

Em geral, em processos ou produtos que implicam risco de vida de
pessoas envolvidas, o uso de listas de verificação, além de serem úteis
e importantes, se tornam imprescindíveis. Ao ser considerada a área
de Saúde, em que um determinado procedimento deva ser realizado
com um paciente, como, por exemplo, o uso de um determinado
aparelho, uma cirurgia, ou mesmo um diagnóstico, deve atender aos
aspectos técnicos que orientam/guiam as tarefas realizadas pelos
profissionais e garantam a saúde do paciente, pois, nesses casos, não
se pode colocar em risco a vida das pessoas. (LEITE, 2012, p. 110).

1.2 A CRIAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Atuando como enfermeira assistencial e enfermeira de controle de infecção, há
mais de 12 anos, a autora observou que os problemas relacionados ao ambiente e
prática profissionais seguros eram recorrentes em diversas instituições de saúde.
Preocupada em contribuir para a realização de práticas profissionais seguras, com a
máxima redução de riscos ambientais e ao paciente, em consonância com os
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preceitos descritos, em 2007 a autora decidiu elaborar uma Lista de Verificação, a fim
de que se constituísse em um instrumento formalizado de controle para uso da equipe
de home care da qual era integrante.
A Lista de Verificação era composta por um conjunto de condutas, itens ou
tarefas que deveriam ser seguidas ou lembradas, priorizando algumas legislações e
regulamentações, dentre as quais se destacam dois documentos legais. O primeiro é
a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998 (ANVISA, 1998b), que revoga a Portaria
nº 930, de 27 de agosto de 1992 (BRASIL, 1992), determinando que todos os hospitais
do País mantivessem um programa de controle de infecções hospitalares,
independentemente da natureza da entidade mantenedora. A Portaria nº 2.616
recomenda, ainda, a lavagem das mãos, como a fricção manual vigorosa de toda a
superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágue
abundante em água corrente, e que a lavagem das mãos é isoladamente, a ação mais
importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares (BRASIL, 1998b).
O segundo documento é a Norma Regulamentadora nº 32 (SEGURANÇA...,
2005), segundo a qual os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não,
deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma
que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. De acordo com esta Norma,
cabe ao empregador: 1) garantir a conservação e a higienização dos materiais e
instrumentos de trabalho e 2) providenciar recipientes e meios de transporte
adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos. Determina, ainda,
que os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser
capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos princípios de higiene
pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, equipamento de
proteção individual, equipamento de proteção coletiva e procedimentos em situações
de emergência. A Norma Regulamentadora reforça a importância do monitoramento
do profissional na sua prática, quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual
no manejo dos materiais infectantes, e instrumentos de trabalho e o uso de adornos.
A equipe deve ficar em constante atenção para a adequação desses itens. Além disso,
o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde constitui-se em um
conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases
científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de
resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma
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eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos
recursos naturais e do meio ambiente (ANVISA, 2004).
Em conformidade com a legislação mencionada, a ANVISA adotou a Resolução
de Colegiado, de nº 36, em 25 de julho de 2013, (ANVISA, 2013) visando estabelecer
ações para a segurança do paciente em serviços de saúde público ou privados,
através da constituição do núcleo de segurança do paciente e da elaboração do plano
de segurança do paciente. São estratégias e ações de gestão de risco com foco nas
seguintes atividades:

Identificação do paciente; Higiene das mãos; Segurança na
prescrição, uso e administração de medicamentos; Segurança no uso
de equipamentos e materiais; Prevenção de quedas dos pacientes;
Prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde,
incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde; Promoção
do ambiente seguro. (ANVISA, 2013).

Uma Lista de Verificação pode ser utilizada em várias atividades, sendo
frequentemente empregada como ferramenta de segurança no trabalho. Assim, o
ponto de partida para a elaboração dessa Lista, em particular, levou em consideração
não só as informações relativas ao âmbito da própria experiência profissional da
autora, no campo da Enfermagem, mas também dados constantes de documentos
diversos. Incluindo as legislações, protocolos e diretrizes relativas às práticas em
saúde, sobre os quais a autora tomava conhecimento. Nesse sentido, foram
considerados, nessa Lista, itens relacionados à organização, materiais e fatores
pessoais.
De 2007 a 2009 essa Lista de Verificação foi adotada informalmente pela
instituição de home care em que a autora trabalhava, como um tipo de auxilio
informacional na sua área de atuação profissional, com vistas a diminuir falhas de
procedimentos muitas vezes ocasionadas por limitações naturais do trabalho humano
que são a memória e a atenção. A utilização do instrumento, associada à participação
em discussões relativas à qualidade e à acreditação de serviços em saúde,
propiciaram pequenas alterações no instrumento.
Em 2011, as experiências profissionais, advindas dos campos da avaliação e
acreditação em saúde contribuíram para que fossem realizadas, pela autora, novas
modificações no instrumento de modo que a Lista de Verificação também pudesse ser
aplicada no contexto hospitalar.
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Em 2013, o ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio, abriu a oportunidade de atualizar e validar o instrumento,
segundo as orientações acadêmicas e metodológicas abordadas no curso e, também,
em consonância com legislações mais recentes e pareceres de especialistas.

1.3 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O objetivo que norteou este estudo foi o de atualizar e validar a Lista de
Verificação, criada pela autora em 2007 e modificada em 2011, credenciando-a agora
para Avaliar Ambiente e Cuidado Seguro em Hospitais.
Subjacente a este objetivo maior está a indução ao cumprimento de protocolos
nacionais de prevenção de falhas no atendimento, que deve ser prática no cotidiano
dos hospitais, e a uma cultura de melhoria contínua dos instrumentos de avaliação.
Embora muitas vezes esses protocolos, instituídos pelo Ministério da Saúde e
baseados em consensos nacionais, tratem de ações e postura elementares, o uso de
uma Lista de Verificação, atualizada e adaptada a determinados ambientes e funções,
é extremamente útil para chamar a atenção para pequenas ações do dia a dia que,
quando não observadas, podem vir a ser causas de eventos adversos.
O presente estudo pretende, assim, ao atualizar e validar a Lista de Verificação,
contribui para a prestação do cuidado com segurança e a máxima redução dos riscos
no ambiente hospitalar. As evidências apontam que a ocorrência dos acidentes de
trabalho está associada a múltiplos fatores e que um ambiente hospitalar inadequado
representa um risco não só para pacientes, mas também para os profissionais das
instituições hospitalares. Considerando que a não observância de procedimentos
seguros pode acarretar a transmissão de patógenos como o vírus da hepatite B (HBV)
e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ou AIDS (HIV), as quais podem ser
letais.
Assim, a relevância deste estudo reside na introspecção de que a Lista de
Verificação é um instrumento próprio ao controle do ambiente, sob diversos fatores, e
deve ser utilizada como ferramenta fundamental para o planejamento e
direcionamento de ações preventivas e corretivas na busca pela redução dos riscos
no ambiente hospitalar e na assistência prestada ao paciente. Por essa razão, tão
importante quanto às considerações a respeito da eficácia e aplicabilidade da Lista de
Verificação, deve ser a preocupação com sua atualização e adequabilidade.
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2 A LISTA DE VERIFICAÇÃO
2.1 ORIGEM E CARACTERÍSTICAS
Antes de iniciar a descrição do objeto, cabe informar que o instrumento Lista
de Verificação surgiu no setor da aviação, com a formulação de procedimentos de
segurança, contendo inúmeros aspectos para garantir a qualidade e segurança dos
processos nele envolvidos. Atualmente, a lista de verificação é empregada em
diversas áreas do saber e por profissionais de diversas categorias, podendo
apresentar diferentes tipos de utilização. Contribui para este fato a peculiaridade de
ser de fácil elaboração e, geralmente, sua aplicação destina-se aos aspectos de
facilidade e qualidade, além de priorizar a não omissão de itens a serem
observados/avaliados.
Apesar de sua fácil aplicabilidade, é importante salientar que o avaliador
precisa ter conhecimento técnico sobre o que será avaliado. Assim como a
permanente busca dos profissionais de saúde pela cultura de segurança, deve-se
igualmente estimular ações de aprimoramento contínuo do instrumento de modo a
produzir versões atualizadas.

A lista de verificação deve ser aperfeiçoada continuamente, uma vez
que os processos e produtos avaliados estão também sofrendo
continuado processo de transformação. Desse modo, novos itens
devem ser incluídos, e outros, eliminados ao longo do tempo. (LEITE,
2012, p. 119).

Em virtude desse processo de aperfeiçoamento e sua fácil aplicabilidade,
existem diversos modelos de lista de verificação, para inúmeras situações e critérios
a que se destinam. Uma questão primordial, que justifica a opção pela utilização desse
tipo de instrumento, refere-se ao fato dele não possuir a autonomia para alterar a
realidade avaliada. No entanto, a partir de sua aplicação, os itens da lista de
verificação sinalizam os resultados encontrados para que sua qualidade possa ser
aprimorada.
Frequentemente os modelos mais comuns apresentam uma lista de itens a
serem observados ou avaliados, seguidos de uma célula para que seja marcada
depois que a observação do item tenha sido concluída. Esse foi o modelo adotado
pela autora por ocasião da idealização do instrumento em 2011.
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2.2 A LISTA DE VERIFICAÇÃO MODIFICADA EM 2011 PARA AVALIAR AMBIENTE
E CUIDADO SEGURO EM HOSPITAIS
A Lista de Verificação utilizada informalmente pela instituição de home care
cumpriu, de forma simples e prática, com seu papel de instrumento apropriado para
evitar que descuidos ou enganos involuntários prejudicassem o desenvolvimento das
atividades naquele contexto. De 2007 a 2009 foi bastante utilizada pela com o objetivo
de garantir a qualidade do processo por meio da verificação da presença de material
no setor e a execução de ações previstas para um dado procedimento. Esse uso
frequente e o interesse que despertou entre os profissionais que a utilizavam abriram
espaços para comentários, críticas e sugestões para que essa lista pudesse ser
aprimorada. Assim, em 2011, como consequência natural do amadurecimento
profissional da autora, que passava a ter acesso a novas experiências na área de
avaliação e acreditação de organizações de saúde, vislumbrou-se a possibilidade de
realizar modificações no instrumento de modo que a Lista de Verificação também
pudesse ser aplicada em um contexto mais amplo. Especificamente, a Lista poderia
ser utilizada nas atividades de controle e prevenção de riscos de erros e de eventos
adversos em ambiente e cuidado seguro em hospitais.
Sob a concepção de que essa Lista de Verificação deveria se constituir em um
instrumento formalizado para o registro quanto à presença ou ausência de materiais
e, ainda, a verificação de ações a serem seguidas, a autora elencou 30 itens para a
versão de 2011.
Esses itens foram redigidos de forma bastante objetiva e sucinta. O objetivo foi
focar diretamente no ponto chave a ser avaliado, considerando sempre que na área
de saúde, especialmente, os procedimentos devem evitar colocar em risco a vida de
pessoas.
Por entender que não existe modelo padrão para a elaboração de listas de
verificação, a autora elaborou a versão de 2011 tentando atender ao máximo os
aspectos técnicos que orientam/guiam as tarefas realizadas pelos profissionais em
ambiente e cuidado seguro em hospitais. Esse cuidado implicou um grau de
complexidade e abrangência maiores em relação à versão anterior, de 2007.
A Lista modificada em 2011 se compõe basicamente de duas partes. A primeira
é um cabeçalho onde estão incluídos os campos que identificam o setor ao qual se
refere a avaliação e o usuário encarregado de realizá-la. Além desses, o andar onde
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a Lista foi aplicada e a data também são campos que complementam as informações
dessa primeira parte.
A segunda parte contempla seis colunas. A primeira destina-se aos itens a
serem observados e as quatro seguintes indicam as possibilidades de julgamento para
esses itens: adequado, inadequado, não avaliado e não aplicável. Não avaliado
destina-se aos itens que, por alguma razão, não foram considerados ao longo do
processo de aplicação da Lista, enquanto que não aplicável é apropriado para os
itens que não fazem parte das categorias ou setores hospitalares em foco.
A última coluna é reservada para o registro de Observações/Ações, caso o
avaliador julgue necessário contribuir com algum comentário pertinente ao item
observado. Para uma análise mais detalhada, o documento é apresentado em
tamanho original e consta do ANEXO A.
Pode-se verificar que, nesse momento, os itens foram relacionados sem a
preocupação de estarem agrupados por categorias específicas e, em alguns casos, a
avaliação envolvia mais de uma ação a ser observada. No entanto, as ações eram
descritas por um mesmo item. Por exemplo: Carro de PCR e desfibrilador conferidos.
Tal situação pode gerar conflito de valor tendo em vista que não especifica a qual
equipamento o julgamento faz referência. Além disso, não houve o cuidado para que
os itens fossem redigidos seguindo o conjunto de regras para a ordem das palavras
na estrutura das frases.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento do estudo, o instrumento utilizado na obtenção dos dados, a coleta
e a análise dos dados. Além disso, descreve a abordagem avaliativa utilizada para
alcançar o propósito do estudo.

3.1 ABORDAGEM DO ESTUDO
A abordagem avaliativa utilizada na condução desse estudo foi a centrada em
especialistas. Tal opção justifica-se pelo fato de o instrumento a ser aperfeiçoado e
validado ser utilizado especificamente por profissionais que, no desempenho de suas
funções rotineiras, são protagonistas no contexto de atividades desenvolvidas em
ambientes e cuidados seguros em hospitais. Cabe ressaltar que o tema ambiente e
cuidado seguro em hospitais segue o que enfatiza a Resolução de Colegiado nº 36 da
ANVISA (2013), destacando a promoção da segurança do paciente e a melhoria da
qualidade nos serviços de saúde.
De fato, segundo essa lógica, a adequação da abordagem encontra amparo
em Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) que destacam que esta abordagem
depende basicamente do conhecimento específico de um profissional, ou de um grupo
de profissionais, que emitem seu juízo de valor ou fazem julgamento com relação a
uma instituição, programa ou uma atividade.
A avaliação centrada em especialistas, talvez a mais antiga e a mais usada,
além de especialistas, depende fundamentalmente da qualificação acadêmico
profissional dos avaliadores capazes de realizar análise em profundidade para julgar
a qualidade de qualquer atividade que esteja sendo avaliada (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
Nessa perspectiva, a autora pretendeu atualizar e validar a lista de verificação
para ambiente e cuidado seguros junto a grupos de especialistas, selecionados tanto
a partir da formação acadêmica, quanto a partir de função desempenhada e
experiência nas questões foco do instrumento. Assim, espera-se estar considerando
o que esses mesmos autores destacam em seus estudos:

Esse conhecimento especializado pode ser oferecido por avaliador(es)
ou por outro tipo de profissional; a escolha é feita de acordo com a
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pessoa que oferece mais em termos de substância ou procedimentos
que estão sendo avaliados. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004, p. 180).

A literatura consultada não especifica número exato de especialistas para esse
tipo de estudo. Lynn (1986 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004)
sugere um mínimo de cinco e o máximo de 10 pessoas para o processo. Outros
autores recomendam entre seis e 20 especialistas. Portanto, a decisão no quantitativo
de especialistas selecionados deve levar em consideração as características do
instrumento, a formação, à qualificação e a disponibilização dos profissionais para
responderem as categorias do instrumento.
Ainda em relação ao número ideal de especialistas, cabe ressaltar que uma
limitação que é apresentada a essa abordagem avaliativa é o julgamento do objeto
avaliado concentrado na subjetividade dos especialistas, pois ele ocorre segundo as
percepções do avaliador. Segundo Chianca, Marino e Schiesari (2001, p. 22),

Para tentar atenuar esse tipo de problema, aumentando as chances
de se obter maior qualidade nos resultados obtidos, tem-se buscado
dar preferencia à utilização da opinião de mais de um profissional em
processos avaliativos utilizando essa abordagem.

O método utilizado pela autora neste estudo objetivou buscar informações junto
a profissionais especializados, a maioria com formação na área de saúde e
experiência em ambiente hospitalar e cuidado seguros em ambiente hospitalar.

3.2 SELEÇÃO DOS VALIDADORES
Para a aplicação dos instrumentos de validação e coleta dos dados, a autora
optou por selecionar apenas profissionais de saúde que trabalham em hospitais. A
definição dos hospitais levou em consideração, principalmente, a abrangência das
atividades desenvolvidas nessas instituições e a relação destas com as categorias
que compõem a Lista de Verificação.
Na seleção dos hospitais foi considerado também o fato de a instituição estar
participando ou já ser certificada em acreditação hospitalar. Tal fato teve por objetivo
dar maior robustez ao processo de validação do instrumento objeto deste estudo,
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tendo em vista que os profissionais participantes já terem conhecimento e expertise
em questões ligadas a cuidado e ambiente seguros.

 Critério de seleção dos validadores
A seleção dos profissionais nos 12 hospitais escolhidos foi feita pelo
conhecimento da autora, com o propósito de garantir que os participantes pudessem
responder de forma consistente às questões propostas.
Foram utilizados como critérios associados para selecionar os especialistas a
serem entrevistados: a) formação na área de enfermagem com atuação na área de
ambiente e cuidado seguro com experiência de mais 15 anos; b) profissionais,
enfermeiros ou não, com expertise na área especifica das categorias consideradas no
estudo, e atuação de mais 10 anos nas atividades. Não houve distinção de origem de
formação profissional, idade ou sexo. Tanto a formação e a experiência profissional
como a expertise dos especialistas foram critérios voltados para assegurar a
credibilidade desses validadores.
Três profissionais integraram-se à categoria de especialista em qualidade,
podendo desta forma, responder ao instrumento completo, abarcando todas as
categorias apresentadas. Por isso, também, levou-se em consideração o critério de o
profissional estar exercendo atividades nos hospitais relacionados às categorias há,
pelo menos, 10 anos.
Assim, foram envolvidos nesse estudo 12 hospitais e 13 profissionais, sendo
três especialistas em qualidade (profissionais da área de qualidade hospitalar), dois
da área de farmácia, dois da área de infecção hospitalar, dois da área de segurança
do trabalho, dois da área de resíduos, e dois da organização do ambiente, categorias
mencionadas no Quadro 1. Esse quadro resume os validadores segundo profissão,
área de atuação, titulação e categoria (Especialista de Qualidade ou Especialista de
setores).
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Quadro 1 - Perfil dos validadores
Profissão
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro

Área de Atuação
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Controle de infeção
Enfermeiro
hospitalar
Controle de infeção
Enfermeiro
hospitalar
Enfermeiro
Gerência de Risco
Enfermeiro
Gerência de Risco
Farmacêutico Farmácia Hospitalar
Farmacêutico Farmácia Hospitalar
Administração
Administrador
Hospitalar
Administração
Administrador
Hospitalar
Técnico
Segurança do Trabalho
Técnico
Segurança do Trabalho

Titulação
Especialista
Mestre
Mestre

Código
EQ1
EQ2
EQ3

Especialista

E1

Especialista

E2

Especialista
Especialista
Especialista
Mestre

E3
E4
E5
E6

Especialista

E7

Especialista

E8

-

E9
E10

Fonte: A autora (2014).

3.3 ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Também no contexto deste estudo, a atualização a qual a autora se propôs a
realizar na versão de 2011 tem o significado de “introduzir alterações ou correções em
determinado produto; acrescentar elementos, informações, estilo mais atuais ou mais
recentes” (FERREIRA, 1988, p. 231).
Para essa atualização a autora realizou um extenso levantamento bibliográfico
e tomou por base a Lista de Verificação proposta em 2011 (ANEXO A). O movimento
consistiu basicamente na introdução de alterações quanto ao acréscimo de novos
itens, agrupamento dos itens por categorias e a redação dos itens de modo a formar
frases completas. A Lista de Verificação atualizada continha 34 itens distribuídos em
cinco categorias.
A Lista de Verificação para Avaliar Ambiente e Cuidado Seguro em Hospitais
foi desenvolvida buscando atender às características técnicas gerais que dizem
respeito à redação dos itens. Quanto às características específicas, cabe destacar
que foram observadas determinadas recomendações, dentre as quais se destacam:
i) as ideias expressas em cada item devem indicar o que precisa ser feito (processo);
ii) não é uma orientação de como fazer uma determinada tarefa ou atividade; iii) é uma
mera lista do que deve ser feito (SOUZA, 2011; MOURA JUNIOR, 2008 apud LEITE,
2012, p. 114).
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Além dessas, também foi observada a mais significativa das recomendações:

iv) parece incoerente, mas é preciso estar atento para que sejam
incluídos itens que abordem aspectos que descrevam coisas fáceis de
serem esquecidas, sendo essa a grande utilidade das listas de
verificação. Em geral, presta-se pouca atenção aos fatos, etapas, etc.
que parecem óbvios; no entanto, pelo fato de serem óbvios, não
significa que não sejam importantes; por isso devem ser incluídos na
lista de verificação. (SOUZA, 2011; MOURA JUNIOR, 2008 apud
LEITE, 2012, p. 114).

3.4 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO
Para a validação das categorias e itens da Lista de Verificação, a autora
elaborou um instrumento organizado em cinco partes, uma para cada categoria:
prevenção e controle de infecção hospitalar; gerenciamento de resíduos;
medicamentos de alta vigilância e substâncias controladas; organização do ambiente
e segurança do trabalho. Cada categoria contém as legislações mais recentes,
pertinentes ao tema abordado e, a seguir, um quadro com os itens a serem
observados na categoria. Além dos itens, cada quadro contém colunas referentes à
legislação de apoio aos itens e coluna com espaço para comentários.
Este instrumento para validação das categorias da Lista de verificação foi
resultado da etapa de atualização das categorias e itens observados.
Nessa etapa do estudo, três especialistas em avaliação do curso de Mestrado
Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio tiveram participação efetiva,
analisando as 34 questões do ponto de vista técnico. Neste processo de validação,
foram sugeridas algumas modificações para atender ao objetivo do estudo avaliativo,
que foram aceitas. Dentre elas, foi sugerido por um dos especialistas que, objetivando
um melhor entendimento e fidedignidade nas respostas, além do questionário
completo, fossem também utilizadas versões simplificadas, mais específicas,
contendo apenas os itens referentes a uma determinada categoria. Assim, além dos
especialistas de qualidade respondendo o instrumento completo, o estudo contaria
com profissionais possuidores de expertise em uma determinada área, respondendo
a poucos e específicos itens e tendo maior familiaridade com a legislação
apresentada.
Com base nessa sugestão e aproveitando-se da estrutura do instrumento,
autora optou por utilizá-lo de formas diferentes: a) uma versão completa, contendo
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todas as categorias e respectivos itens; b) cinco versões específicas referentes às
cinco categorias da Lista de Verificação.
A versão completa seria respondida pelos especialistas de qualidade e as
demais, contendo apenas uma das cinco partes da Lista de Verificação, pelos
especialistas específicos a uma determinada categoria. O objetivo desse
desmembramento e especificação foi o de melhor aproveitar a expertise dos
especialistas, no que diz respeito às atividades que desempenham nos hospitais, e
ao mesmo tempo de confrontar as diferentes visões, caso houvesse a fim de propor
um instrumento atualizado e validado para avaliar ambiente e cuidado seguros em
hospitais.
Objetivou-se com isso, obter respostas mais precisas, já que:
Em geral, uma única pessoa não dispõe de todo o conhecimento
necessário para fazer uma avaliação de forma adequada. Uma equipe
de especialistas que se complementam mutuamente tem muito mais
probabilidade de fazer uma boa avaliação. (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 180).

Em todas as partes do instrumento tentou-se identificar itens avaliativos
relacionados à temática proposta e especificada, de forma a promover uma avaliação
consistente e direcionada. Cabe ratificar que os itens avaliativos observados e
descritos nos quadros são pautados em amparos legal e normativo. O instrumento
para validação das categorias e itens da Lista de Verificação encontra-se no Apêndice
A.
 Critério da validação
A partir do objetivo deste estudo, o critério de pertinência entre as ações
traduzidas nos itens, relacionadas para avaliar ambiente e cuidado seguro em
hospitais e a suficiência do amparo legal, foi selecionado como o mais adequado para
a validação dos itens e legislação pertinente da Lista de Verificação.
Assim, a aceitação dos itens e da legislação que os ampara ficou condicionada
às informações feitas pelos especialistas. No caso de novos aspectos considerados,
ou de alguma nova legislação sugerida pelos especialistas, a autora levou em
consideração tais contribuições para a revisão do instrumento e para a inclusão, se
pertinente, para a elaboração da nova versão.
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3.5 VALIDAÇÃO DAS CATEGORIAS DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
A validação das categorias da Lista de Verificação foi realizada no período de
5/9/2014 a 10/2/2015. O instrumento para validação, elaborado pela autora,
incorporou dados atuais das legislações vigentes, atualização normativas e legais, e
recomendações de boas práticas em saúde.
O instrumento de validação foi enviado aos 13 especialistas e especialistas de
qualidade selecionados, acompanhado de uma carta (APÊNDICE B), na qual havia o
convite para participação no estudo e se esclareciam os objetivos da avaliação. Ainda
visando garantir a consistência e precisão das informações prestadas, os
respondentes eram informados de que as legislações e os regulamentos poderiam ser
acessados via link que estavam disponíveis nas partes que compõem o instrumento.
A carta convite apresentava as instruções para seu preenchimento e solicitava que os
especialistas se posicionassem em relação aos itens e as legislações sugeridas. Que
registrassem, ainda, seus comentários, incluindo ou excluindo legislações, amparo
legal e outras recomendações de boas práticas em saúde. Além disso, a carta também
apresentava a garantia de anonimato, a confidencialidade na participação e os meios
de contato com a autora caso fossem necessários esclarecimentos adicionais.
O envio dessa carta e do instrumento, em formato Word, foi feito através da
internet, via e-mails, que demonstrou ser a alternativa mais rápida para a
comunicação. A princípio, o retorno do instrumento, também via e-mail, deveria
ocorrer dentro de 30 dias. Entretanto, em função das inúmeras e extensas legislações
sugeridas, que precisavam ser consultadas pelos validadores, houve necessidade de
alargamento do prazo, por mais 30 dias.
De modo geral, o instrumento não apresentou nenhuma dificuldade quanto ao
seu preenchimento, exceto um especialista de gestão do ambiente, que considerou
os itens ali apresentados insuficientes para a validação da categoria a ele proposta.

3.6 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram analisados observando-se a coerência entre os itens descritos
e as legislações sugeridas. As respostas aos 13 instrumentos preenchidos pelos
validadores foram analisadas, bem como as recomendações e sugestões, sob a ótica
dos validadores e pelas cinco categorias: Prevenção e Controle de Infecção
Hospitalar, Gerenciamento de Resíduos, Medicamentos de alta vigilância e
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substâncias controladas, Organização do Ambiente e Segurança do Trabalhador,
apresentadas em partes separadamente.
Para efeito de esclarecimento, os termos itens e categoria, presentes neste
capítulo, referem-se aos mesmos do instrumento elaborado pela autora e descrito no
Capítulo 2.
Cabe esclarecer que, para cada uma das tabelas referentes as cinco
categorias, são apresentadas as respostas de cinco validadores, sendo três
especialistas de qualidade e dois especialistas de setores. Essas respostas foram
examinadas a fim fornecerem informações quanto à pertinência das ações, traduzidas
nos itens relacionadas à gestão de cuidado e ambiente seguro em hospitais, e quanto
à legislação e amparos legais que embasam essas ações.

3.7 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO
Este estudo teve como um dos focos os especialistas em qualidade e demais
especialistas ligados às categorias consideradas na Lista de Verificação. Ao mesmo
tempo em que era preciso coletar informações diretamente relacionadas aos
indicadores apontados, para subsidiar a autora na tomada de decisão para a versão
final da Lista de Verificação, era importante ouvir a opinião de grande número de
especialistas com vivência em contextos diferenciados. Optou-se por não incluir neste
estudo, a visão de outros especialistas e gestores de hospitais, pois o tornaria muito
extenso e fugiria do padrão proposto para a análise dos dados e, além disso,
inviabilizaria sua conclusão dentro do prazo disponível.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados das duas etapas do estudo: na
primeira ocorreu a atualização dos itens a serem observados por meio da Lista de
Verificação e a legislação de amparo a esses itens; na segunda, estão os resultados
da validação da Lista pelos especialistas.

4.1 ATUALIZAÇÃO DOS ITENS OBSERVADOS E DOS AMPAROS LEGAL E
NORMATIVO
Como resultado da etapa de atualização da Lista de Verificação na versão
2011, os itens foram agrupados em cinco categorias, a saber: prevenção e controle
de infecção hospitalar, gerenciamento de resíduos, medicamentos de alta vigilância e
substâncias controladas, organização do ambiente e segurança do trabalhador, como
dito anteriormente. A justificativa para as categorias ancorou-se em legislações e
recomendações de boas práticas em saúde no ambiente hospitalar, a exemplo da
Resolução de Colegiado nº 36 (ANVISA, 2013), da Portaria do Ministério da Saúde nº
2.616 (ANVISA, 1998), e da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.073
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2014).
As categorias mencionadas e os respectivos itens a serem observados, além
dos amparos legal e normativo correspondentes são apresentados nos Quadros 2 a
5. O Quadro 1 refere-se à categoria prevenção e controle de infecção hospitalar.

Quadro 2 - Categoria prevenção e controle de infecção hospitalar
Itens observados
Os profissionais realizam a higiene das
mãos corretamente.
Presença de álcool gel no setor.
Dispensadores de álcool gel funcionando.
Estoque do setor limpo e organizado.
Almotolias datadas.
Frascos de multidose datado.
Validade do material do estoque conferida
(invasivos e de vias aéreas).
Presença de caixa de papelão no estoque
de material do setor.

Amparos legal e normativo

Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de
maio de 1998

Fonte: A autora (2014).

Por meio do Quadro 1 percebe-se a amplitude das iniciativas que devem ser
adotadas em favor do controle das infecções evitáveis ou preveníveis. Ou seja:
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Aquelas em que se pode interferir na cadeia de transmissão dos
microrganismos. A interrupção dessa cadeia pode ser realizada por
meio de medidas reconhecidamente eficazes como a lavagem das
mãos, o processamento dos artigos e superfícies, a utilização dos
equipamentos de proteção individual, no caso do risco laboral e a
observação das medidas de assepsia. (PEREIRA et al., 2005, p. 251).

O Gerenciamento de Resíduos, segunda categoria da Lista de Verificação, é
apresentado por meio do Quadro 3, a seguir.

Quadro 3 - Categoria gerenciamento de resíduos
Itens observados
Os coletores estão identificados com a
simbologia.
Os recipientes de resíduo químico estão
em local adequado.
Os resíduos são descartados
corretamente conforme a sua
classificação.
Os resíduos são transportados em
containers com tampa.
Os funcionários da limpeza usam
equipamentos de proteção individual.
O expurgo está organizado.
O expurgo está limpo.
O material de limpeza do expurgo está
identificado e datado.
Há objetos inadequados no expurgo.
Presença de lixeiras com tampa.
Presença de lixeiras acionadas por pedal.
Recipientes de perfuro cortante em local
adequado.

Amparos legal e normativo

Resolução de Colegiado Nº 306, de 7
de dezembro de 2004
Resolução 358, de 29 de abril de
2005

Resolução de Colegiado Nº 306, de 7
de dezembro de 2004.
Norma Regulamentadora Nº 32 – MTNR 32.
Portaria SSST nº 25 de 29 de
dezembro de 1994.

Fonte: A autora (2014).

Na categoria gerenciamento de resíduos constam aspectos para adequada
segregação, acondicionamento, manuseio, identificação e transporte dos resíduos.
De acordo com Coelho (2000),
A questão dos resíduos gerados dentro dos serviços de saúde
representa problema complexo, envolvendo aspectos técnicos e
éticos, com repercussão direta nos profissionais envolvidos bem como
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sobre o meio ambiente. A correta manipulação destes materiais
compreende uma série de operações que começam imediatamente
após o uso dos materiais e se estende até a sua destruição final ou
deposição em áreas com condições adequadas para mantê-los, com
mínimo risco para a coletividade.

A terceira categoria da Lista de Verificação consta do Quadro 4 e se refere a
medicamentos de alta vigilância e substâncias controladas.

Quadro 4 - Categoria medicamentos de alta vigilância e substâncias controladas
Itens observados
Chave do armário de psicotrópico com o
enfermeiro.
Psicotrópicos em local adequado.
Verificação da temperatura de geladeira
com ações corretivas descritas.
Medicamentos fora da porta da geladeira.
Medicamentos de alta vigilância
identificados e segregados dos demais
medicamentos.
Medicamentos próximos do vencimento
identificados com etiquetas.

Amparos legal e normativo

Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Manual de Padrões Internacionais
Hospitalar da JCI (meta internacional
de saúde)
Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Fonte: A autora (2014).

Cabe informar que medicamentos de alto risco ou de alta vigilância são drogas
que, quando prescritas e administradas, de forma incorreta, podem causar danos à
saúde, gerando consequências adversas significativas. Por esta razão, merecem
abordagem diferenciada, tendo em vista a redução ou a eliminação de riscos de erros
e de eventos sentinelas (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011). Segundo o
Centro de Vigilância em Saúde, entende-se por substâncias controladas as que atuam
sobre o sistema nervoso central, podendo causar dependência ao paciente
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).
O conteúdo referente à organização do ambiente, quarta categoria abordada
pela Lista de Verificação, é apresentado no Quadro 5.
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Quadro 5 - Categoria organização do ambiente
Organização do posto de enfermagem.
Presença de maca no setor.

Localização de cadeiras de roda no setor.
Carro de parada conferido periodicamente.
Desfibrilador testado diariamente

Amparos legal e normativo
Resolução de Colegiado Nº 50 de 21
de fevereiro de 2002.
Resolução de Colegiado Nº 50 de 21
de fevereiro de 2002
Portaria SSST nº 25 de 29 de
dezembro de 1994.
Resolução de Colegiado Nº 50 de 21
de fevereiro de 2002
Portaria SIT nº 128, de 11 de
dezembro de 2009.

Fonte: A autora (2014).

A organização do ambiente hospitalar otimiza a execução de tarefas e minimiza
os riscos de incidentes e acidentes de trabalho. Fazem parte desta organização a
devida localização, identificação, manutenção e conferência dos materiais e
equipamentos de pequeno, médio e grande porte, independentemente de suas
frequências de uso. De fato,
A disponibilidade e a confiabilidade de equipamentos, sistemas e
processos dependem da correta realização de cada fase do processo
de gerenciamento de tecnologia médico-hospitalar, o qual deve,
invariavelmente, tomar as características contextuais do ambiente
hospitalar onde é desenvolvido como elementos balizadores das suas
atividades. Uma vez reconhecidas essas necessidades, a manutenção
centrada em confiabilidade pode oferecer uma valiosa contribuição ao
processo [...] [de controle e manutenção de equipamentos] como um
todo. (LUCATELLI, 2002, p. 33).

A quinta e última categoria da Lista de Verificação encontra-se no Quadro 6.

Quadro 6 - Categoria Segurança do trabalhador
Itens observados
Os funcionários estão uniformizados e
identificados, com crachá, adequadamente.
Os funcionários utilizam adornos durante o
horário e trabalho.
Os funcionários usam equipamento de
proteção individual, sempre que necessário.
Fonte: A autora (2014).

Amparos legal e normativo

Norma Regulamentadora Nº 32 –
MT-NR 32.
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A quinta categoria destaca a importância de o trabalhador da área de saúde
atender às orientações normativas e legais acerca da apresentação pessoal e do uso
de equipamentos de proteção individual e coletiva, frente às situações requeridas.
Nesse sentido, enfatiza a responsabilidade que cabe ao trabalhador no sentido de
ajudar a estabelecer a cultura de segurança no ambiente de trabalho. Via de regra, as
instituições enfatizam a utilização de equipamentos de proteção individual e
normatizam formas de trabalhar consideradas seguras, embora, em determinadas
circunstâncias, estas configuram apenas um quadro de prevenção simbólica
(MACHADO; MINAYO-GOMEZ, 1995).

4.2 VALIDAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos por meio da aplicação do
instrumento respondido pelos validadores. Os resultados estão organizados em
tabelas de acordo com as cinco categorias: Prevenção e Controle de Infecção
Hospitalar, Gerenciamento de Resíduos, Medicamentos de alta vigilância e
substâncias controladas, Organização do Ambiente e Segurança do Trabalhador,
avaliadas pelos especialistas selecionados segundo os critérios apresentados no
Capítulo 3 deste estudo.
Cabe esclarecer que para cada uma das tabelas, referentes às cinco
categorias, são apresentadas as respostas de cinco Validadores (três especialistas
em qualidade e dois especialistas de setores). Os números nas caselas correspondem
aos números da legislação descriminada no instrumento pela autora para que os
avaliadores indicassem qual ou quais fundamentam ou amparam os itens. Assim, por
exemplo, na Tabela 1, o especialista em qualidade EQ1 julgou que a legislação de nº
4 fundamenta o item 1. Já o especialista em qualidade EQ2 julgou que as legislações
de números 1 e 3 amparam o mesmo item. Além disso, ele fez algum comentário,
representado pelo asterisco (*).

4.2.1 Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar
A Tabela 1 apresenta os oito itens que compõem a categoria Prevenção e
Controle de Infecção Hospitalar e os números correspondentes aos amparos legal e
normativos que, no julgamento dos avaliadores, fundamentam as ações/orientações,
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descritas pelos itens, presentes na 1ª categoria da Lista de Verificação. Analisaram
essa categoria cinco validadores, sendo três especialistas em qualidade (EQ1, EQ2,
EQ3) e dois especialistas (E1 e E2) que atuam na área de Prevenção e Controle de
Infecção Hospitalar, conforme consta do Quadro 8 – Perfil dos Especialistas.
Tabela 1 – Respostas dos Validadores aos itens de Prevenção e
Controle de Infecção Hospitalar
Item
1. Os profissionais realizam a higiene das
mãos corretamente.
2. Há presença de álcool gel no setor.
3. Há dispensadores de álcool gel
funcionando.
4. O estoque do setor encontra-se limpo e
organizado.
5. As almotolias estão datadas.
6. Os frascos de multidose estão datados.
7. A validade do material do estoque
encontra-se conferida (invasivos e de
vias aéreas).
8. Há presença de caixa de papelão no
estoque de material do setor.

Validadores
EQ3
E1

EQ1

EQ2

E2

4

1, 3*

1, 3, 4

1,2,4

1, 2, 3, 4

1

3

1, 3, 4

2

1, 3

1

3*

1, 3, 4

2

1, 3

3

*

1, 3, 4

3

1, 2

2
2

*
*

1, 3, 4
1, 4

2
2

1
1, 2, 4

2

*

1, 4

2

1, 4

3

*

1, 4

3

1, 2

Fonte: A autora (2015).
Nota: O asterisco (*) indica que o validador fez alguma observação em relação ao item.

Observa-se que todos os itens da primeira categoria foram respondidos pelos
validadores. De acordo com as respostas, quatro dos cinco validadores desta
categoria responderam que os itens estão fundamentados exclusivamente por
legislações apontadas pela autora.
O especialista em qualidade EQ2 foi o único que fez observações, utilizando o
campo comentários do instrumento, representado na tabela pelo asterisco (*). Para
este julgador, cinco itens encontram amparo legal em outras legislações não
apontadas pela autora e dois deles encontram amparo também em legislações
complementares. Tais observações referem-se ao Manual de Boas práticas no
Serviço de Controle de Infecção e a publicação da ANVISA (2010) sobre a
Higienização das Mãos.
No tocante ao Manual de Boas práticas destacam-se uma série de medidas e
controles que podem interferir na cadeia de transmissão dos microrganismos, tais
como a lavagem das mãos, o processamento dos artigos e superfícies, a utilização
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dos equipamentos de proteção individual, no caso do risco laboral e a observação das
medidas de assepsia.
Na publicação da ANVISA (2013), especificamente

no capítulo de

apresentação, conceitua-se que “A higienização das mãos é reconhecida
mundialmente como uma medida primária, mas muito importante, no controle de
infecções relacionadas à assistência à saúde”.
Por esse motivo, tem sido considerada como um dos pilares da prevenção e do
controle de infecções nos serviços de saúde, incluindo aquelas decorrentes da
transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes. Além disso, o documento
chama a atenção para alguns capítulos, a saber: evidência da transmissão de
patógenos por meio das mãos, produtos utilizados na higienização das mãos,
equipamentos e insumos necessários para a higienização das mãos, métodos e
estratégias para promover a adesão às práticas de higienização das mãos.
Ainda em relação aos oito itens que compõem a categoria, todos estão
fundamentados por pelo menos uma das legislações sugeridas (exceção do
especialista em qualidade EQ2 ao analisar os itens 4, 5, 6, 7 e 8). Tal fato sinaliza
que, para avaliar ambiente e cuidado seguro em hospitais, os itens relativos à
categoria Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar estão fundamentados e
cumprem com a finalidade do instrumento proposto. Isto é, para as infecções
chamadas de preveníveis, pode-se interferir para a interrupção dessa cadeia. A
questão de existir infecções evitáveis, exige da equipe de saúde e das instituições
responsabilidade ética, técnica e social no sentido de prover os serviços e os
profissionais de condições de prevenção, revelando-se em um dos pontos
fundamentais em todo o processo.
O controle das infecções hospitalares deve ser inerente ao processo de cuidar,
estando o enfermeiro capacitado para prestar um cuidado livre de riscos de infecções.
A prevenção e controle de infecção hospitalar está relacionada à promoção à saúde
e deve refletir preocupação no sentido de que as pessoas consigam livrar-se de
fatores que as predispõem para comportamentos insalubres para si próprias e para
os pacientes. De fato, a RDC nº 36 da ANVISA (2013), a qual o especialista em
qualidade EQ2 faz menção, estabelece estratégias e ações de gestão de risco com
as quais esses itens estão em consonância, alertando para o desenvolvimento de
atitudes responsáveis do pessoal de saúde no que se refere à higiene das mãos e
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prevenção e controle de eventos adversos, particularmente as infecções relacionadas
à assistência à saúde e promoção do ambiente seguro.

4.2.2 Gerenciamento de Resíduos
A Tabela 2 apresenta os 12 itens que compõem a categoria Gerenciamento de
Resíduos e os números correspondentes aos amparos legal e normativos que, no
julgamento dos validadores, fundamentam as ações/orientações presentes na lista de
Verificação. Também aqui, analisaram essa categoria os três especialistas em
qualidade (EQ1, EQ2, EQ3) e dois especialistas (E3 e E4) que atuam na área de
Gerência de Risco Hospitalar.
Tabela 2 – Respostas dos Validadores aos itens de Gerenciamento de Resíduos
Item
1. Os coletores estão identificados com a
simbologia.
2. Os recipientes de resíduo químico estão
em local adequado
3. Os resíduos são descartados
corretamente conforme a sua
classificação.
4. Os resíduos são transportados em
containers com tampa.
5. Os funcionários da limpeza usam
equipamentos de proteção individual.
6. O expurgo está organizado.
7. O expurgo está limpo.
8. O material de limpeza do expurgo está
identificado e datado.
9. Há objetos inadequados no expurgo.
10. Há presença de lixeiras com tampa.
11. Há presença de lixeiras acionadas por
pedal.
12. Os recipientes de perfuro cortante estão
em local adequado.

Validadores
EQ3
E3

EQ1

EQ2

E4

1

1

1, 2, 3, 5

1

1

2

1

1, 2, 3, 5

1, 2

1

2

1

1, 2, 3, 5

1, 2

1

2

1

1, 2, 3, 5

1

1

4

4

1, 2, 3, 5

1

5

1
1

*
*

2, 3
2, 3

1
1

-

1

*

2, 3

-

5

1
1

*
1*

2, 3
1, 2, 3, 5

-

*
1, 2

1

*

1, 2, 3, 5

-

1, 2

2

*

1, 2, 3, 5

1

1, 2

Fonte: A autora (2015).
Nota: O asterisco (*) indica que o julgador fez alguma observação em relação ao item.

Nesta categoria, apenas dois validadores (EQ1 e EQ3) responderam que todos
os itens estão amparados exclusivamente pelas legislações apontadas pela autora.
O especialista em qualidade EQ2 nos itens de 6 a 12 incluiu o Manual de Boas
Práticas no campo destinado para comentários. Essa inclusão deve-se ao fato de os
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itens estarem também relacionados à conduta do profissional diante do seu ambiente
de trabalho. Por exemplo, é comum se encontrar unidades hospitalares onde as
lixeiras não possuem pedal, obrigando os profissionais a manuseá-las com as mãos.
Certamente esta prática aumenta o risco de acidentes e contaminações. Outro
exemplo é a localização da caixa de perfuro cortante, que em muitas ocasiões ficam
localizadas sobre bancadas úmidas, distante da realização dos procedimentos, em
altura inadequada, muito baixa e ora alta demais, ou fora do suporte de apoio. Com
esses exemplos pretendeu-se enfatizar que tão importante quanto a legislação é o
seu cumprimento. Ou seja, o que se pode chamar de boas práticas. A recomendação
do uso desses itens pela lista de verificação poderá servir de guia para o que deve ser
observado pelos profissionais em sua prática cotidiana.
O especialista E4 questionou o item 9 no campo comentários, deixando
transparecer sua dúvida e justificando a ausência da resposta neste quesito, de tal
forma que, frente aos demais validadores desta categoria, foi o único que interpretou
de forma diferente a afirmativa contida na categoria, não gerando, todavia, relevância
para o contexto do trabalho. Apenas para contextualizar a questão, cabe relatar que
é bastante frequente se encontrar, nos expurgos hospitalares, alguns objetos que não
deveriam estar guardados e armazenados neste local, como por exemplo: pertences
pessoais dos profissionais da higienização, pertences de pacientes que já saíram de
alta hospitalar ou que tiveram óbito e por algum motivo as famílias não os retiraram,
armazenamento de materiais esterilizados, a guarda de equipamentos e materiais
hospitalares, entre outras diversas situações. O aspecto abordado por esse item visa
o alinhamento da ambiência hospitalar com a qualidade e a segurança do cuidado
seguro.
O especialista E3 nos itens 8, 9, 10 e 11, assim como o especialista E4 nos
itens 6 e 7 optaram em não responder. Tal fato, pode-se atribuir a alguns fatores como,
por exemplo: esquecimento, desconhecimento ou dúvidas sobre a temática
relacionada. Curioso é que isto ocorreu justamente com os avaliadores específicos da
área, o que a autora, em seu planejamento estratégico, tentou evitar ao desmembrar
o instrumento.
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4.2.3 Medicamentos de Alta Vigilância e Substâncias Controladas
A Tabela 3 apresenta seis itens que compõem a categoria Medicamentos de
Alta Vigilância e Substâncias Controladas e os números correspondente aos amparos
legal e normativos que, no julgamento dos validadores, fundamentam as
ações/orientações presentes na lista de Verificação. Além dos três especialistas em
qualidade (EQ1, EQ2, EQ3), dois especialistas (E5 e E6), que atuam na área de
Farmácia Hospitalar, analisaram os itens e legislação.
Tabela 3 – Respostas dos Validadores aos itens de Medicamentos de Alta Vigilância e
Substâncias Controladas
Item
1. A chave do armário de psicotrópico está com o
enfermeiro.
2. Os psicotrópicos estão em local adequado
3. Há registro da temperatura da geladeira com
ações corretivas descritas.
4. Os medicamentos fora da porta da geladeira
5. Os medicamentos de alta vigilância são
identificados e segregados dos demais.
6. Os medicamentos próximos do vencimento são
identificados com etiquetas.

EQ1

Validadores
EQ2 EQ3
E5

E6

2

1*

1, 2

1, 4

*

2

1

1, 2

1, 4

*

3

*

1

*

3*

3

*

1

-

*

4

4*

1,2

4

3

1

*

1

-

3*

Fonte: A autora (2015).
Nota: O asterisco (*) indica que o julgador fez alguma observação em relação ao item.

Apenas dois especialistas de qualidade julgaram os seis itens como tendo
amparo legal exclusivamente baseados na legislação apresentada no instrumento.
Tanto o especialista em qualidade EQ2 como o especialista E6 incluíram na coluna
comentários informações mais específicas da Portaria SVS/MS nº 344 (ANVISA,
1998a). Porém, vale ressaltar que esta legislação já estava contida nas legislações
sugeridas para apoiar esta categoria. Considera-se que os dois validadores
destacaram que, no item 1, “a chave do armário dos psicotrópicos estão com o
enfermeiro”, o trecho contido na Portaria em questão que se refere E6, segundo o
qual: “aborda no capítulo VII que os medicamentos controlados por essa portaria
devem ficar sob a guarda de chaves ou outro dispositivo que ofereça segurança sob
a guarda/ supervisão do farmacêutico”. Todavia, na maior parte dos hospitais esses
medicamentos ficam armazenados na farmácia e também dentro do posto de
enfermagem, neste caso, sob a responsabilidade do profissional enfermeiro. Deve ser
contabilizado diariamente e mantido em local segregado dos demais, além de estar

41
chaveado ou com outro dispositivo de segurança. Destaca-se que essas substâncias,
quando administradas em doses excessivas e em situações de possível dependência
química de algum membro da equipe multiprofissional, podem representar um risco
em potencial. Nesse sentido, o enfoque maior é para este controle diário pelo
enfermeiro. Entretanto, não isenta a supervisão do farmacêutico.
Sobre os itens 3, 4 e 6, houve a inclusão pelo especialista em qualidade EQ2
e pelo especialista E6 nos mesmos itens, e pelo especialista E5 no item 3, do Manual
de Boas práticas sobre estocagem do Ministério da Saúde, que também trata desse
item.
O especialista em qualidade EQ2 no item 5 comentou sobre o Manual de
Padrões da JCI para hospitais, porém, o mesmo já estava referenciado
especificamente na legislação sugerida pela autora, na Meta Internacional de
Segurança do Paciente nº 306 (ANVISA, 2004). Esse tópico é de extrema importância
e transcende o Manual de Padrões da JCI para hospitais de 2015, pois está contido
em temas mundiais sobre erros de medicação e eventos adversos. Colabora para a
temática, a RDC nº 36 da ANVISA (2013).
O especialista E6 acrescentou como comentários no item 4, que:

É uma questão técnica. Não há recomendação especifica nas Boas
práticas de estocagem de medicamentos ou legislações. Na porta da
geladeira ocorre maior variação de temperatura e por isso não é
recomendado a guarda de medicamentos (ANVISA, 2013).

No entanto, o foco proposto é alertar para essa prática na rotina diária do
enfermeiro, levando em consideração que o armazenamento na porta da geladeira
poderá alterar a sua conservação, validade e consequentemente a sua ação, por isso
sua importância na Lista de Verificação.
O especialista E5 não julgou os itens 3, 4 e 5. Causou estranheza o fato por se
tratar de profissional que atua na área específica. Pode-se atribuir tal percalço ao
esquecimento ou alguma dúvida no preenchimento do instrumento. Por serem
profissionais altamente capacitados e experientes, não deve existir desconhecimento
do assunto. E nesse sentido, observa-se que esta tabela foi a que mais utilizou o
campo comentários e que também acrescentou conhecimentos para a validação do
instrumento apresentado.
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No item 3, foram inseridas as legislações: Boas Práticas para Estocagem de
Medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990) e Guia de orientação para
estabelecimentos de assistência à saúde, da Coordenação de Vigilância em Saúde –
COVISA. (GUIA, 2006). Essas legislações mencionam sobre a guarda e o
armazenamento dos medicamentos termolábeis, e reforçam sobre o controle da
temperatura indicando a faixa preconizada de + 2 a + 8 graus Celsius, destacando a
pertinência deste quesito como item da Lista de Verificação.

4.2.4 Organização do Ambiente
A Tabela 4 apresenta cinco itens que compõe a categoria Organização do
Ambiente e os números correspondentes aos amparos legal e normativos que, no
julgamento dos validadores, fundamentam as ações/orientações presentes na Lista
de Verificação. Analisaram essa categoria, além dos três especialistas em qualidade
(EQ1, EQ2, EQ3), dois especialistas (E7 e E8) que atuam na área de Administração
Hospitalar.
Tabela 4 – Respostas dos Validadores aos itens de Organização do Ambiente
Item
1. O posto de enfermagem encontra-se organizado.
2. Há presença de maca no setor.
3. Há cadeiras de roda localizada no setor.
4. O carro de parada é conferido periodicamente.
5. O desfibrilador é testado diariamente.

Validadores
EQ1 EQ2 EQ3 E7
2
*
1
3
2*
1
3
2
1
*
1
*
1
1
1
*
1
1

E8
1
2
1
1

Fonte: A autora (2015).
Nota: O asterisco (*) indica que o julgador fez alguma observação em relação ao item.

Nesta categoria, apenas EQ1 e EQ3 responderam que os itens estão
amparados exclusivamente pela legislação sugerida pela autora. O especialista E8 foi
da mesma opinião, exceto sobre o item 3. O especialista em qualidade EQ2, no item
2, acrescentou nos comentários, além da legislação sugerida pela autora, o seguinte:
“para áreas de atendimento imediato”. Tal comentário pode ser interpretado que, nas
áreas hospitalares que prestam atendimento imediato, no caso da emergência, do
Centro de Terapia Intensiva (CTI), das áreas de diagnóstico e do centro cirúrgico,
torna-se relevante a presença de uma maca no setor. Desta forma é possível alinhar
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a utilização deste material em uma situação de urgência e emergência, visando assim
agilizar e garantir a segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar.
Pelo especialista em qualidade EQ2, nos itens 1, 4 e 5, foi inserida a
recomendação de Boas Práticas, inclusive em outras categorias deste questionário.
O especialista E7 não respondeu aos itens 1 e 2 e no item 3, questionou o que
seria “ a localização adequada”. Também aqui a autora faz referência ao mesmo
comentário feito, ou seja, sua presença nos locais de atendimento imediato. Dentre
todos esses comentários, ressalta-se que todos os equipamentos e materiais que
fazem parte do ambiente hospitalar devem estar inclusos no Plano de Segurança do
Paciente em Serviços de Saúde (PSP) inseridos no Artigo 8 da RDC nº 36 (ANVISA,
2013).

4.2.5 Segurança do Trabalhador
Finalmente, a Tabela 5 apresenta três itens que compõem a categoria
Segurança do Trabalhador e os números correspondentes aos amparos legal e
normativos que, no julgamento dos validadores, fundamentam as ações/orientações
presentes na Lista de Verificação. Analisaram essa categoria os três especialistas em
qualidade (EQ1, EQ2, EQ3) e dois especialistas (E9 e E10) que atuam na área de
Segurança do Trabalho.
Tabela 5 – Respostas dos Validadores aos itens de Segurança do Trabalhador
Itens
Os funcionários estão uniformizados e identificados
com crachá.
Os funcionários utilizam adornos durante o horário e
trabalho.
Os funcionários usam equipamento de proteção
individual, sempre que necessário.

EQ1

Validadores
EQ2
EQ3
E9

E10

2

*

2, 3

3

3

3

3

2, 3

3

3

3

1

1, 2, 3

3

1, 3

Fonte: A autora (2014).
Nota: O asterisco (*) indica que o julgador fez alguma observação em relação ao item.

Nesta categoria todos os itens foram respondidos pelos cinco validadores.
Pode-se perceber que apenas o especialista em qualidade EQ2 optou por outra
legislação para fundamentar o item 1, inserindo a Lei 10.241, de 17 de março de 1999
(SÃO PAULO, 1999). Essa Lei destaca que os usuários do SUS devem identificar as
pessoas responsáveis direta e indiretamente por sua assistência, através de crachás

44
visíveis, legíveis e que contenham: a) nome completo; b) função; c) cargo, dentre
outros. Desta forma, propiciam de maneira mais eficiente a segurança do profissional
e do usuário. O Manual de Padrões da JCI também sinaliza para a importância da
identificação correta dos pacientes e profissionais dentro das instituições de saúde
(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011), ratificando a relevância desses itens
na lista de verificação.

4.3 CONCLUSÕES
Considerando a análise dos resultados obtidos no estudo, pode-se concluir que
a maioria dos itens observados foram respondidos pelos validadores, corroborando
estatisticamente a adesão dos profissionais especialistas de qualidade e especialistas
de setores à validação do instrumento de análise. Em todas as tabelas, foi observado
que a maior parte dos validadores utilizaram exclusivamente as legislações sugeridas
pela autora e, em poucas situações os itens foram respondidos pelos validadores
utilizando-se de outras legislações. Em raríssimos casos os itens foram julgados como
não amparados pela legislação sugerida.
Dos resultados apresentados pode-se inferir, também, que a inserção das
legislações, previamente apresentadas juntamente com o link disponibilizado para
consulta, viabilizou facilitar o trabalho dos especialistas que se sentiram mais seguros
na hora das respostas. Essa estratégia mostrou-se eficaz também no que se refere
ao retorno das respostas, que foi alcançado quase que totalmente. No entanto, não
se pode deixar de registrar a estranheza causada pela não resposta de alguns
especialistas. Justamente aqueles que a autora, por ocasião do planejamento do
estudo, acreditou que trariam as maiores e mais ricas contribuições. Este fato, mesmo
assim, não comprometeu as conclusões que emergiram das análises.
A Tabela 3, que aborda a categoria Medicamentos de alta vigilância e
substâncias controladas, foi a mais comentada pelos validadores especialistas e que
menos ratificou as legislações sugeridas pela autora. Pode-se atribuir esse número
maior de comentários ao fato de serem farmacêuticos com atuação em farmácia
clínica e hospitalar. Outro elemento a ser ponderado, é que nos comentários dos
validadores havia a repetição das legislações já sugeridas pela autora, considerando
esse aspecto como uma necessidade de enfatizá-las.

45
A Tabela 5, que se refere à categoria Segurança do Trabalhador, apresentou
quase que, na sua totalidade, exclusivamente a legislação apresentada pela autora.
Destacando, nesse caso, que os Validadores não trouxeram novas contribuições com
relação à legislação que a autora apresentou para fundamentar o tema Segurança do
Trabalhador. Cabe ressaltar, ainda, que a qualificação e as diferentes categorias
profissionais dos Validadores contribuíram para a obtenção de bons resultados nas
informações coletadas.
Ficou bastante evidente o envolvimento e a preocupação dos especialistas em
propor ajustes no instrumento e a necessidade de os mesmos serem constantemente
aprimorados e atualizados, visando oportunidades de melhorias em busca de uma
avaliação mais precisa e segura. Ficou claro também, como apresentado no primeiro
capítulo deste estudo, que as legislações vigentes, sobretudo a Resolução de
Colegiado nº 36 da ANVISA (2013), ressaltam a obrigatoriedade de se estabelecer
ações para a segurança do paciente em serviços de saúde público ou privados,
contribuindo na pertinência dos indicadores que compõem as categorias do presente
estudo e de seus respectivos itens.
Por fim, pode-se afirmar, diante do exposto, que a opinião dos diversos
especialistas, em consonância com as legislações e amparo descritos nos quadros e
ratificados na experiência profissional dos especialistas, evidenciou a importância da
atualização e emprego do instrumento proposto na prática das atividades, visando a
segurança do paciente e a máxima redução de riscos contidos no ambiente hospitalar.

4.4 VERSÃO VALIDADA DA LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAR AMBIENTE
E CUIDADO SEGURO EM HOSPITAIS
A partir dos resultados que emergiram do estudo, especialmente o que
evidenciou a importância da atualização e emprego do instrumento proposto, a autora
apresenta nesta sessão a versão validada da Lista de Verificação, como produto final
desse estudo.
O instrumento possui um cabeçalho que inclui cinco campos de identificação:
setor, andar, mês, data, e nome do enfermeiro que fará uso do instrumento. Essas
informações são importantes para que não haja dúvida sobre onde e quando ocorreu
a aplicação da Lista de Verificação e quem foi seu responsável.
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Como a Lista de 2011, a Lista de Verificação validada está organizada em
colunas. A primeira coluna apresenta a relação dos itens a serem observados. As
quatro colunas seguintes indicam as possibilidades de julgamento para esses itens:
adequado, inadequado, não avaliado e não aplicável. Não avaliado se refere aos
itens que, por alguma razão, não foram considerados durante o processo de aplicação
da Lista, enquanto que não aplicável é adequado a itens que não constam das
categorias ou setores hospitalares em foco.
A última coluna é reservada a Observações/Ações, para os casos em que o
avaliador deseje acrescentar algum comentário pertinente ao item observado.
As sugestões e recomendações feitas pelos especialistas, por ocasião da
validação, foram todas consideradas e incorporadas ao instrumento. A versão final
ficou estruturado com 34 itens, agrupados em cinco categorias, apresentadas a
seguir.
 Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar
Com oito itens, visa identificar: realização do procedimento de higienização das
mãos pelos profissionais, disponibilidade de álcool gel, organização do estoque do
setor, datas de almotolias e frascos multidoses de medicamentos e soluções, controle
de validade dos materiais, e a guarda e armazenamento de materiais e outros.
 Gerenciamento de Resíduos
Com 12 itens, busca avaliar: identificação dos coletores de resíduos, a
localização e o descarte corretos, o transporte adequado, a utilização de
equipamentos de proteção individual pelos funcionários da higiene, e a organização
do expurgo. Este quadro contemplou o maior número de itens observados e
avaliativos da lista de verificação, por ser uma categoria que está alinhada a uma
extensa legislação e com diversas especificidades.
 Medicamentos de alta vigilância e substância controladas
Com seis itens avaliativos, foca em: guarda e controle dos medicamentos
psicotrópicos, controle de temperatura de geladeira na guarda dos medicamentos,
identificação dos medicamentos chamados de alta vigilância, e processo para
identificar medicamentos que estão próximos ao vencimento.
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 Organização do Ambiente
Com cinco itens avaliativos, é representado por: organização do posto de
enfermagem, guarda de equipamentos e conferência de equipamentos e materiais de
emergência.
 Segurança do Trabalhador
Com três itens avaliativos, busca avaliar os seguintes aspectos: apresentação
pessoal dos funcionários e principalmente à adesão à Norma Regulamentadora
(NR32). Vale ressaltar que, esta categoria foi a que contabilizou o menor número de
itens, por fazer menção quase que totalmente à NR 32.

Em síntese, as principais alterações feitas na Lista de Verificação, em relação
à versão anterior (2011), foram as seguintes:
- os itens avaliativos foram agrupados em categorias. Esse novo layout da
Lista de Verificação foi sugerido por um dos validadores com a intenção de facilitar a
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visualização pelo usuário e tornar mais objetiva e prática a avaliação de determinado
setor;
- os itens avaliativos tiveram suas redações revisadas pela autora, com a
finalidade de padronização da forma;
- houve o acréscimo de 4 itens. Três deles não constavam na versão de 2011:
“os funcionários da limpeza utilizam equipamento de proteção individual”, “os
funcionários estão uniformizados e identificados com crachá”, e “os funcionários
utilizam adornos durante o horário e trabalho. O quarto item surgiu do
desmembramento do item “carro de PCR e desfibrilador conferidos”, da versão
anterior, em dois novos itens: “o carro de parada é conferido periodicamente” e “o
desfibrilador é testado diariamente”. Tal decisão justifica-se pelo fato de que a forma
antiga não garantia precisão do que foi avaliado, pois uma única possibilidade de
resposta não especifica a qual ou quais equipamentos ela se refere. Além disso, a
nova redação possibilita uma melhor compreensão do que se propõe avaliar e da ação
que se espera do avaliador.
Como resultado, cabe destacar que as legislações apresentadas e analisadas
pelos validadores foram consideradas todas pertinentes, imprimindo à nova Lista um
embasamento mais sólido. O estudo destacou, também, a importância da utilização
dos itens apontados na Lista, visando promover a segurança do paciente e a melhoria
da qualidade nos serviços de saúde. Isso pode ser verificado pelos comentários feitos
pelos validadores relativos às categorias. Como exemplo, a autora ressalta os
comentários

feitos

pelos

especialistas

farmacêuticos.

Estes,

na

categoria

Medicamentos de alta vigilância e substâncias controladas, destacaram a importância
da presença do item “Medicamentos fora da porta da geladeira”. Um cuidado de suma
importância que é fruto da vivência da prática clínica e hospitalar e não deve ser
negligenciado.
Nesse sentido se insere a relevância do estudo e a recomendação de utilização
da Lista de Verificação proposta que, em sua aplicabilidade, por envolver itens de
segurança, deve suscitar uma reflexão critica dos procedimentos envolvidos nos itens
com foco direto no ponto que deve ser observado ou avaliado.
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APÊNDICE A - Instrumento de Validação

INSTRUÇÕES
Você está recebendo um instrumento composto por partes relativas as as cinco
categorias a seguir:
C1)
C2)
C3)
C4)
C5)

Prevenção e controle de infecção hospitalar;
Gerenciamento de resíduos;
Medicamentos de alta vigilância e substâncias controladas;
Organização do ambiente;
Segurança do trabalhador.

Cada parte contém itens, legislações e respectivos links para eventuais consultas, por
categoria. Siga as seguintes instruções para responder sobre a pertinência da
legislação a cada item:
1. Analise atentamente os itens e identifique, dentre as legislações sugeridas, qual
ou quais servem de fundamentação ou amparo ao item.
2. Assinale com “X” a coluna com o número correspondente à legislação.
3. Caso alguma legislação não se refira ao item em questão, deixe a coluna em
branco.
4. Caso existam outras legislações, que sejam do seu conhecimento, para
fundamentar ou amparar o item, especifique-as no campo “Comentários”.
Parte 1: Categoria Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar
Legislações sugeridas:
1) Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998.
http://www.ccih.med.br/portaria2616.html
2) Resolução de Colegiado Nº 45/2012.
http://legislacaoemgeral.blogspot.com.br/2012/08/anvisa-resolucao-rdc-n-452012.html
3) Resolução de Colegiado Nº 42, de 25 de outubro de 2010.
http://legislacaoemgeral.blogspot.com.br/2012/08/anvisa-resolucao-rdc-n452012.htmlhttp://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC
%20N%C2%BA%2042-2010.pdf
4) Resolução de Colegiado Nº 36, de 25 de julho de 2013.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html

56

Itens observados

Legislação:
1

2

3

4

Comentários

Os profissionais realizam a higiene das
mãos corretamente.
Há presença de álcool gel no setor.
Dispensadores de álcool gel estão
funcionando.
O estoque do setor encontra-se limpo e
organizado.
As almotolias encontram-se datadas.
Os frascos de multidose encontram-se
datados.
A validade do prazo do material do
estoque está conferida. (invasivos e de
vias aéreas).
Há presença de caixa de papelão no
estoque de material do setor.
Parte 2: Categoria Gerenciamento de Resíduos
Legislações sugeridas:
1) Resolução de Colegiado N 306, de 7 de dezembro de 2004.
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RD
C+N%C2%BA+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES
2) Resolução de Colegiado Nº 358, de 29 de abril de 2005.
http://www.esa.ensino.eb.br/meioambiente/arquivos/CONAMA_RES_CONS_2005_358
_residuo_hospitalar.pdf
3) Resolução de Colegiado Nº 36, de 25 de julho de 2013.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html
4) Portaria SIT N 292, de 08 de dezembro de 2011.
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A33EF4599013432768C620A64/Portaria%2
0n.%C2%BA%20292%20(Altera%20Anexo%20I%20da%20NR-06)%20EPI_Queda.pdf
5) Portaria SSST N 25 de 29 de dezembro de 1994.
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEA44A24704C6/p_1994122
9_25.pdf
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Legislação:

Itens observados
1

2

3

4

Comentários
5

Os coletores estão identificados
com a simbologia.
Os recipientes de resíduo
químico estão em local
adequado.
Os resíduos são descartados
corretamente conforme a sua
classificação.
Os resíduos são transportados
em containers com tampa.
Os funcionários da limpeza
usam equipamentos de
proteção individual
O expurgo encontra-se
organizado.
O expurgo encontra-se limpo.
O material de limpeza do
expurgo encontra-se identificado
e datado.
Há objetos inadequados no
expurgo.
Há presença de lixeiras com
tampa.
Há presença de lixeiras
acionadas por pedal.
Os recipientes de perfuro
cortante estão em local
adequado.
Parte 3: Categoria Medicamentos de alta vigilância e substâncias controladas
Legislações sugeridas:
1) Resolução de Colegiado Nº 36, de 25 de julho de 2013.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html
2) Portaria SVS/MS N 344/1998.
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/Portaria_344_98.pdf
3) Resolução de Colegiado Nº 45/2012.
http://legislacaoemgeral.blogspot.com.br/2012/08/anvisa-resolucao-rdc-n-452012.html
4) Organização Mundial da Saúde ( OMS) meta n 3 internacional de segurança do
paciente.
http://www.into.saude.gov.br/upload/arquivos/acreditacao/folder_metas.pdf

58

Itens observados

Legislação:
1

2

3

Comentários

4

A chave do armário dos medicamentos psicotrópicos estão
com o enfermeiro.
Os medicamentos psicotrópicos estão em local adequado.
É realizada a verificação da temperatura de geladeira com
ações corretivas descritas.
Os medicamentos estão fora da porta da geladeira.
Os medicamentos de alta vigilância são identificados e
segregados dos demais medicamentos.
Os medicamentos com data próxima do vencimento são
identificados com etiquetas.

Parte 4: Categoria Organização do Ambiente
Legislações sugeridas:
1)

Resolução de Colegiado Nº 36, de 25 de julho de 2013.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html

2)

Resolução de Colegiado N 50, de 21 de fevereiro de 2002.
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca36b200474597459fc8df3fbc4c6735/RD
C+N%C2%BA.+50,+DE+21+DE+FEVEREIRO+DE+2002.pdf?MOD=AJPERES

3)

Portaria SSST N 25 de 29 de dezembro de 1994.
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEA44A24704C6/p_199412
29_25.pdf
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Legislação:

Itens observados

1

2

Comentários

3

O posto de enfermagem encontra-se organizado.
Há presença de maca no setor.
A localização de cadeiras de roda no setor é
adequada.
O carro de parada é conferido periodicamente.
O desfibrilador é testado diariamente.

Parte 5: Categoria Segurança do trabalhador
Legislações sugeridas:
1)

Portaria SIT N 292, de 08 de dezembro de 2011.
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A33EF4599013432768C620A64/Portaria%2
0n.%C2%BA%20292%20(Altera%20Anexo%20I%20da%20NR-6)%20EPI_Queda.pdf

2)

Resolução de Colegiado Nº 36, de 25 de julho de 2013.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html

3)

Norma Regulatória N 32 do MT.
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC8820135161931EE29A3/NR32%20(atualizada%202011).pdf

4)

Portaria SIT N 128, de 11 de dezembro de 2009.
http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-128-de-11-12-2009.htm

Itens observados
Os funcionários estão
uniformizados e identificados, com
crachá, adequadamente.
Os funcionários utilizam adornos
durante o horário e trabalho.
Os funcionários usam equipamento
de proteção individual, sempre que
necessário.

Legislação:
1

2

3

4

Comentários
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APÊNDICE B - Carta Convite

Prezado(a) Especialista,
O objetivo de minha dissertação de Mestrado em Avaliação é atualizar e validar
o instrumento “Lista de Verificação para ambiente e cuidado seguro em hospitais”.
Essa Lista de Verificação contempla as categorias de prevenção e controle de
infecção hospitalar, gerenciamento de resíduos, medicamento de alta vigilância
e substâncias controladas, organização do ambiente e segurança do
trabalhador.
Como especialista em Saúde, gostaria de consultá-lo para saber quais amparos
legais e normativos fundamentam, na sua opinião, os itens relativos a essas
categorias. Caso julgue necessária a inclusão de novos amparos, solicito que registre
essas observações no campo “Comentários”.
Agradeço a valiosa colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ana Paula D’Oliveira dos Santos
e-mail: analosito@ig.com.br
celular: 77301800
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ANEXO - Lista de Verificação

