
Formulários de Autoavaliação 
para o Setor de Saúde



Este documento tem como objetivo oferecer às instituições de saúde um modelo de 

procedimentos para a autoavaliação de suas práticas de gestão e operação, esforço 

obrigatório para a melhoria contínua dos padrões de atendimento e de prestação de 

serviços à sociedade. O material oferece subsídios concretos às organizações do setor na tarefa 

de coletar dados, identificar falhas e desenvolver planos de ação nas seguintes áreas-chave: 

governança e liderança, medicação e melhoria da qualidade, segurança das instalações e 

gerenciamento de emergências, ética, direitos e segurança dos pacientes.

O documento, que adota como base conteúdo elaborado pela International Finance Corporation 

(IFC), ramo do setor privado do Banco Mundial, teve a síntese desenvolvida pelo BICBANCO, 

como parte de sua visão de sustentabilidade e de seu compromisso em apoiar parceiros que 

atuam num segmento fundamental para o desenvolvimento do Brasil. 

As orientações e o passo a passo descritos também complementam as informações contidas no 

guia Promovendo Boas Práticas no Setor de Saúde, editado pelo BICBANCO e disponibilizado a 

instituições do segmento de todo o país.

AprEsENtAçãO



AutOAvAlIAçãO –  
QuAlIdAdE E sEgurANçA

data: ____________________________________________________________

Nome da Organização:_____________________________________________

local: (estado e município): ___________________________________

________________________________________________________________

Nome(s) do(s) avaliador(es): ________________________________________

________________________________________________________________
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prINCípIO Cgl.1 - Documentação de governança 
As responsabilidades e imputabilidades de governança encontram-se descritas nos estatutos, nas políticas e nos procedimentos ou 

em documentos similares que orientam como estes devem ser conduzidos.

EsCOpO dO Cgl.1 
Existe uma instituição (como por exemplo, uma sociedade, uma fundação) ou um grupo de pessoas (por exemplo, um conselho) 

que é responsável pela fiscalização da operação da instituição e pela prestação de serviços de saúde de qualidade à sua comuni-

dade ou à população carente.

gOvErNANçA E lIdErANçA ClíNICA
(CliniCal GovernanCe anD 

leaDerShiP - CGl)

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A estrutura de governança da 
organização está descrita em 
documentos escritos.

 um documento ou um conjunto de 
documentos descreve a missão, a visão  
e os valores; os objetivos e as metas; e  
a estrutura da instituição (incluindo o 
quadro organizacional). 

descreve também as funções/ 
responsabilidades do diretor presidente, 
do Conselho, etc.O documento poderá ser 
denominado de “estatuto social”, “manual 
administrativo” etc. A missão da instituição 
é pública, ou seja, foi divulgada.

2)  Os planos estratégicos e 
administrativos e as políticas 
e procedimentos operacionais 
foram desenvolvidos e 
aprovados pelo órgão 
administrativo da instituição.

 Os planos estratégicos e operacionais  
são escritos. 

A aprovação dos planos estratégicos e 
operacionais está documentada na ata 
do órgão administrativo, que pode ser o 
Conselho de Administração ou outro órgão.

3)  um orçamento anual é 
desenvolvido e aprovado 
para a alocação dos recursos 
necessários para que a missão 
da instituição seja atendida.

um orçamento anual é desenvolvido. 

A aprovação do orçamento está 
documentada na ata do órgão 
administrativo.

4)  uma licença de operação 
da organização foi obtida e 
divulgada, conforme exigido.

A licença para operação nas dependências 
e quaisquer outras licenças que sejam 
necessárias estão disponíveis para a 
visualização pública.
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prINCípIO Cgl.2 - Gerente sênior responsável pelas operações 
um gerente sênior ou diretor designado é responsável pela administração da instituição e por assegurar o cumprimento das leis e 

dos regulamentos aplicáveis.

EsCOpO dO Cgl.2 
uma liderança eficiente é essencial para que a organização de saúde seja capaz de operar de forma eficiente e atender à sua mis-

são. um gerente sênior ou um diretor é responsável pela fiscalização e pelas operações diárias. Isso inclui a obtenção e administra-

ção de suprimentos essenciais, a manutenção das instalações físicas, o gerenciamento financeiro, a administração da qualidade, a 

segurança dos pacientes e outras responsabilidades. 

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  um gerente sênior ou 
um diretor administra 
as operações diárias da 
instituição, inclusive os 
recursos humanos, financeiros 
e de outra natureza.

 uma descrição da função delineia as 
atribuições e responsabilidades do  
gerente sênior/administrador.

são realizadas rotineiramente reuniões 
administrativas e as atas demonstram a 
colaboração com os diretores/gerentes 
dos departamentos na fiscalização do 
planejamento de recursos, na administração 
financeira e na melhoria de qualidade.

2)  O gerente sênior ou diretor 
assegura que as políticas 
aprovadas sejam cumpridas.

 documentos comprovam que as políticas 
aprovadas pelo órgão administrativo foram 
implementadas. tais documentos podem 
ser os planos de implementação, as atas de 
reunião, as atividades de monitoramento e 
os relatórios ao órgão administrativo.

3)  O gerente sênior ou diretor 
assegura o cumprimento 
das leis e dos regulamentos 
aplicáveis.

Encontram-se disponíveis cópias das leis e 
dos regulamentos aplicáveis.

O cumprimento das leis e dos regulamentos 
é documentado, por exemplo, por meio de 
notificações de doenças contagiosas, de 
registros de segurança radiológica.

4)  O gerente sênior ou diretor 
responde a quaisquer 
relatórios de agências 
fiscalizadoras e regulatórias.

Os relatórios de agências fiscalizadoras ou 
regulatórias, tais como, de certificação, da 
defesa Civil ou dos Conselhos de segurança 
radiológica são mantidos em arquivo. 

As atas de reuniões ou relatórios 
demonstram que medidas para retificar 
quaisquer questões que tenham surgido 
têm sido adotadas.

5)  Os líderes da instituição 
planejam serviços com líderes 
reconhecidos na comunidade 
e com outras organizações na 
área de saúde.

Os documentos demonstram o 
envolvimento dos líderes da comunidade 
e de outras organizações de saúde em 
serviços de planejamento, por exemplo, de 
planejamento estratégico ou de programas.
que tenham surgido têm sido adotadas.
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prINCípIO Cgl.3 - Fiscalização contratual 
Os líderes da organização fiscalizam os contratos de serviços clínicos e de suporte terceirizados.

EsCOpO dO Cgl.3 
As organizações frequentemente têm a opção de prestar os serviços diretamente ou de obter serviços através de terceirização, 

consultoria, acordos contratuais ou outros acordos. podem variar desde serviços de imagem para diagnóstico até serviços contá-

beis e financeiros. Em todas as hipóteses, existe uma fiscalização da liderança sobre esses contratos ou outros acordos para garan-

tir que os serviços atendam às necessidades dos pacientes. Eles são monitorados como parte das atividades de administração e 

melhoria de qualidade da organização. Os gerentes de departamento recebem relatórios regulares dos subcontratados, garantem 

que os relatórios são integrados ao processo de monitoramento da qualidade da instituição, se apropriado, e atuam sobre eles. 

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  Os contratos e outros acordos 
são monitorados, conforme 
for apropriado à natureza 
do contrato, como parte do 
programa de estabelecimento 
e melhoria de qualidade da 
instituição.

 Os contratos com qualquer fornecedor (por 
exemplo, limpeza e arrumação, laboratórios) 
incluem expectativas de qualidade e 
como serão monitoradas. Os documentos 
demonstram que o monitoramento de 
qualidade é realizado, os resultados são 
comunicados à liderança e as providências 
são tomadas, se necessárias.

todos os contratados independentes que 
prestam serviços clínicos (por exemplo, 
de diagnóstico, consulta ou tratamento) 
receberam acessos formalmente 
documentados pela organização para  
a prestação desses serviços.

2)  Os serviços prestados nos 
termos dos contratos ou de 
outros acordos atendem às 
necessidades dos pacientes.

 Os resultados das pesquisas de satisfação 
dos pacientes ou as reclamações 
relacionadas aos serviços contratados  
são documentados e acompanhados.

prINCípIO Cgl.4 - especificação dos serviços departamentais 
Os diretores de cada departamento clínico identificam, por escrito, o escopo dos serviços a serem prestados, as políticas e os pro-

cedimentos para a execução do trabalho e os critérios para os profissionais do departamento.

EsCOpO dO Cgl.4  
Cada departamento possui um documento denominado “Escopo dos serviços”, o qual descreve as metas e os serviços prestados 

pelo departamento. O escopo ainda inclui os tipos de funcionários necessários para avaliar as necessidades dos pacientes e aten-

der a elas. O documento descreve a forma pela qual os serviços clínicos são coordenados dentro de cada departamento, e com 

outros departamentos e serviços. A duplicidade desnecessária de serviços é evitada ou eliminada para a conservação de recursos. 

As políticas e os procedimentos são escritos de forma a padronizar o serviço clínico. 
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ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  O escopo dos serviços e 
as políticas/procedimentos 
descrevem os serviços 
vigentes prestados por cada 
departamento.

 Cada departamento possui um escopo escrito 
dos serviços, o qual descreve os serviços 
prestados no departamento, o horário de 
funcionamento, os principais diagnósticos 
e procedimentos, os serviços de suporte 
disponíveis, a estrutura organizacional 
(administrativa, médica, enfermagem) etc. 

Cada departamento possui um conjunto  
de políticas e procedimentos específicos  
às suas funções e aos seus processos de  
seu departamento. 

Em departamentos clínicos, estes esses 
processos abordam as avaliações dos 
pacientes, os critérios de admissão e 
liberação, o planejamento de liberação, 
as transferências e encaminhamentos e a 
coordenação com outros departamentos. 

Os protocolos que englobam toda a 
instituição são incorporados aos manuais 
departamentais, tais como de prevenções 
de incêndios, de procedimentos em caso de 
eventos adversos, de controle de infecções, 
de preparação para emergências, etc.

2)  a.  Existe uma coordenação dos 
serviçosa. dentro de cada 
departamento (por exemplo, 
por meio de reuniões 
regulares dos funcionários, 
de mecanismos de informes, 
do desenvolvimento de 
critérios de admissão/ 
transferência/liberação). 

b. E entre os departamentos.

 A coordenação está descrita no escopo 
de serviços do departamento e nas 
políticas/procedimentos. Isso inclui 
reuniões regulares dos funcionários, 
rondas completas, reuniões de equipes 
interdisciplinares, processos de informes 
(por exemplo, relatórios de turnos).

 A coordenação entre os principais 
departamentos também está descrita, por 
exemplo, entre uma unidade ortopédica 
e um departamento de fisioterapia ou 
entre um departamento e um serviço 
terceirizado, por exemplo: o departamento 
de emergência descreve seu processo para 
a coordenação dos serviços de ambulância.

Os critérios de admissão e liberação de 
pacientes internados são descritos para 
cada departamento.

3)  O diretor do departamento 
desenvolve e aplica os critérios 
relativos ao nível educacional 
exigido, às especializações,  
aos conhecimento e à  
experiência dos profissionais  
do departamento.

As descrições da função detalham 
a graduação, a especialização e o 
conhecimento necessários para o  
exercício de tal função. 

uma biblioteca de reconhecidas 
qualificações médicas é desenvolvida.

As avaliações de desempenho anuais 
documentam a competência dos 
funcionários. Essas informações são utilizadas 
para o planejamento de treinamento e 
desenvolvimento do corpo funcional. 

4)  O diretor garante a existência de 
um processo de autorização para 
a admissão e tratamento de 
pacientes para todos os 
profissionais da área médica, 
compatível com o seu 
treinamento e as suas 
qualificações (privilégios clínicos)

uma lista dos privilégios clínicos de cada 
médico encontra-se disponível nos 
departamentos e nas demais áreas em  
que ele atua.
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prINCípIO Cgl.5 - Planejamento dos recursos departamentais 
Os diretores/administradores departamentais recomendam o espaço, os equipamentos, funcionários e demais recursos necessários 

para o departamento ou os serviços.

EsCOpO dO Cgl.5 
O líder de cada departamento informa os recursos humanos e outras exigências de recursos aos gerentes seniores da instituição. 

Isso auxilia garantir que pessoal , espaço, equipamentos e outros recursos adequados estejam disponíveis para atender às neces-

sidades dos pacientes a todo o tempo. tendo em vista que a necessidade desses recursos pode variar ou não ser integralmente 

atendida, os líderes de departamentos devem possuir planos para suprir a falta de tais recursos de forma a garantir o atendimento 

seguro e eficiente de todos os pacientes. 

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  Os diretores/gerentes de 
departamentos recomendam 
a quantidade e as 
qualificações de pessoal, 
espaço e equipamentos 
necessários para a prestação 
dos serviços.

 um planejamento de necessidade de 
pessoal é desenvolvido, considerando 
o plano estratégico da instituição e o 
escopo dos serviços do departamento. 
O plano descreve os métodos utilizados 
para garantir uma quantidade adequada 
e diversificada de pessoal. Os números 
de funcionários são baseados nas 
informações de uso e na carga de trabalho 
apropriadas, as quais são periodicamente 
registradas (por exemplo, no censo diário 
de pacientes). 

é realizada uma avaliação periódica para 
determinar as necessidades de espaço e  
de equipamentos. 

2)  Os diretores/gerentes de 
departamentos têm um  
plano para responder à falta 
de recursos.

 As políticas e os procedimentos descrevem 
as providências que são tomadas na 
hipótese de falta de recursos, como, por 
exemplo, medicamentos ou funcionários.



9

prINCípIO Cgl.6 - recrutamento, retenção e desenvolvimento de funcionários 
Os líderes garantem a existência de programas uniformes para o recrutamento, a retenção, o desenvolvimento, a educação conti-

nuada e a saúde e segurança de todos os funcionários.

EsCOpO dO Cgl.6 
A capacidade de uma instituição de zelar pelos seus pacientes está diretamente relacionada à sua capacidade de atrair e manter 

pessoal qualificado e competente. Os líderes reconhecem que a retenção de funcionários, mais do que o recrutamento, garante 

um maior benefício em longo prazo. A retenção aumenta quando os líderes dão suporte ao aperfeiçoamento dos funcionários 

por meio de uma educação continuada. portanto, os líderes planejam e implementam programas relacionados ao recrutamento,à 

retenção, ao desenvolvimento e à educação continuada para cada categoria de funcionários. O programa de recrutamento con-

sidera diretrizes que tenham sido publicadas, como aquelas da Organização Mundial da saúde (OMs), do Conselho Internacional 

de Enfermagem e da Associação Médica Mundial. A saúde e segurança dos membros da equipe de uma instituição são essenciais 

para que sejam mantidas a segurança, a satisfação e a produtividade desses profissionais. 

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  Existe um processo formal para 
o recrutamento e a retenção 
de funcionários.

 As descrições das funções são descritas 
para cada categoria de funcionários, 
detalhando-se as qualificações 
de educação, a especialização, o 
conhecimento e a experiência necessários. 

O departamento de recursos Humanos 
possui um plano de recrutamento e 
retenção, desenvolvido com a colaboração 
dos diretores de departamentos, e 
anualmente atualizado. A eficácia 
deste plano é mensurada, por exemplo, 
monitorando-se a rotatividade dos 
funcionários, as taxas de ausência e férias. 

2)  Cada departamento 
determinou um programa 
de orientação para os novos 
membros da equipe.

 um programa de orientação geral 
é conduzido para todos os novos 
empregados. 

Há orientações específicas para cada 
departamento e para cada tipo de atividade.

O programa de orientação está 
documentado, seu atendimento é 
monitorado e o sucesso alcançado é 
registrado nos arquivos pessoais de cada 
empregado.

3)  Existe um programa formal 
para o desenvolvimento 
pessoal dos membros da 
equipe e para educação 
continuada.

 Cada departamento determina anualmente 
as necessidades de treinamento do pessoal 
e desenvolve um plano de treinamento. 
O plano poderá incluir um treinamento/
coaching interno, bem como uma 
formação externa.

A participação é documentada nos arquivos 
pessoais de cada empregado.

4)  A organização fornece 
um programa de saúde e 
segurança aos funcionários.

 O programa aborda tanto as necessidades 
urgentes como as não urgentes 
relacionadas à saúde, por meio de um 
tratamento direto e de encaminhamento. O 
programa inclui imunizações e vacinações e 
o acompanhamento apropriado na área de 
saúde dos empregados expostos a doenças 
infecciosas e a doenças ocupacionais.
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prINCípIO Epr.1 - verificação das credenciais dos profissionais 
A instituição possui um processo eficaz para a coleta, verificação e avaliação das credenciais (por exemplo, licenças, formação 

acadêmica, treinamento e experiência) da equipe profissional autorizada a prestar serviços de saúde aos pacientes.

EsCOpO dO Epr.1 
Médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais habilitados a prestar serviços clínicos, são os responsáveis 

primordiais pelo cuidado do paciente e pelos resultados dos serviços de saúde. portanto, a instituição possui a mais elevada res-

ponsabilidade em garantir que cada um deles esteja habilitado para prestar serviços de saúde seguros e eficientes e para realizar o 

tratamento dos pacientes. A instituição assume essa responsabilidade:

• compreendendo as leis e os regulamentos aplicáveis que identificam aqueles que estão autorizados a ocupar esses cargos; 

• confirmando que a organização somente permitirá que tais profissionais atuem em sua instituição; 

• coletando todas as credenciais de cada profissional, incluindo: 

• no mínimo, certificação de escolaridade e de treinamento e da atual formação acadêmica;  

• comprovação de competência, por meio de informações de outras organizações nas quais o profissional tenha atuado;  

• cartas de recomendação, e/ou outras informações que a instituição julgar necessárias, tais como histórico de saúde, fotos,  

   documentos de identificação, etc.; 

• verificando as informações essenciais, tais como: 

• registro ou licença em vigor, especialmente quando esses documentos sejam periodicamente renovados; 

• quaisquer certificações; e  

• certificação de conclusão de pós-graduação. 

é necessário que a instituição invista todos os esforços para verificar as informações essenciais, especialmente quando a for-

mação acadêmica tenha ocorrido em outro país e/ou há bastante tempo. sites seguros na internet, confirmação documentada 

por telefonema a fontes, confirmações escritas e verificação por terceiros idôneos, tais como agências governamentais ou não-

-governamentais designadas, podem ser utilizados.

étICA E dIrEItOs dOs pACIENtEs
(ethiCS anD Patient riGhtS - ePr)

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A formação acadêmica e o 
treinamento são verificados 
de acordo com os parâmetros 
descritos acima.

 uma política/procedimento descreve o 
processo para a verificação da formação 
acadêmica e dos registros de treinamento. 
A verificação é documentada em cada 
arquivo pessoal.

2)  Existe um arquivo separado, 
com as credenciais de todos 
os profissionais membros do 
da equipe, contendo cópias de 
quaisquer licenças necessárias, 
certificações ou registros e de 
outros documentos exigidos 
pela instituição.

 uma política/ procedimento relaciona o 
conteúdo exigido nos arquivos pessoais. Os 
arquivos pessoais contêm os documentos 
exigidos.

3)  Existe um procedimento 
padronizado para a revisão de 
cada arquivo, no mínimo, a 
cada três anos, para assegurar 
a validade dos certificados, 
registros, etc

Existe um sistema em vigor para verificar 
que todos os documentos, certificações e 
registros estejam atualizados. um Comitê 
de Credenciamento e privilégio é um dos 
meios para a realização dessa verificação.
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prINCípIO Epr.2 - Direitos dos pacientes e familiares 
A instituição implementa os processos que garantem os direitos dos pacientes e familiares durante o tratamento.

EsCOpO dO Epr.2 
Os líderes de uma instituição são os principais responsáveis pela forma como a instituição trata os seus pacientes. portanto, os 

líderes devem conhecer e compreender os direitos dos pacientes e familiares e as responsabilidades de sua instituição, identi-

ficados nas leis e nos regulamentos. Eles dão orientações para garantir que os membros da equipe da instituição assumam a 

responsabilidade pela proteção desses direitos. para proteger e melhorar de forma eficaz os direitos dos pacientes, os líderes 

devem trabalhar em cooperação e devem compreender suas responsabilidades perante a comunidade atendida pela instituição. 

A instituição respeita os direitos dos pacientes (e, em algumas circunstâncias, os direitos dos familiares dos pacientes) de terem a 

prerrogativa de determinarem quais informações sobre seu estado de saúde devem ser fornecidas aos seus familiares ou a tercei-

ros, e em quais circunstâncias. por exemplo, alguns pacientes podem não desejar que seu diagnóstico seja compartilhado com a 

sua família. As políticas e os procedimentos são desenvolvidos e implementados para garantir que todos os funcionários estejam 

cientes dos direitos dos pacientes e de seus familiares ao interagirem com os pacientes e ao cuidarem deles. devem também res-

ponder às questões relativas aos direitos dos pacientes e de seus familiares.

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  As políticas e os procedimentos 
orientam a definição dos 
direitos dos pacientes e 
familiares na instituição e  
são a base de tais direitos.

 As políticas e os procedimentos sobre os 
direitos dos pacientes e de seus familiares 
encontram-se registrados por escrito e são 
implementados. podem basear-se em um 
capítulo de direitos dos pacientes, cujas 
expectativas específicas devem ser descritas. 
Esses direitos incluem, no mínimo: 

•  respeito pela dignidade pessoal e 
pela privacidade, durante os exames, 
tratamentos e procedimentos; 

• consentimento informado;

• informações sobre os custos dos serviços; 

• acesso aos arquivos médicos, e 

•  informações sobre suas necessidades  
de saúde.

Os pacientes e familiares devem ser 
informados sobre os seus direitos de forma 
clara e em linguagem que compreendam.

2)  Os grupos vulneráveis (por 
exemplo, crianças, deficientes, 
idosos e outros identificados 
pela instituição) são protegidos 
contra abusos.

 As políticas e os procedimentos relativos 
aos grupos vulneráveis descrevem a forma 
como esses pacientes são protegidos contra 
possíveis abusos e quais medidas são tomadas 
no caso de suspeita de casos de abusos. 

Os casos reportados ou suspeitos de  
abusos e as providências tomadas para  
a intervenção são documentados.
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3)  A instituição respeita o sigilo 
das informações de saúde  
dos pacientes.

 As políticas e os procedimentos descrevem 
a forma como as informações de saúde 
dos pacientes são protegidas e como as 
violações de confidencialidade são tratadas. 
Os incidentes de violações e as providências 
tomadas são registrados.

4)  A instituição informa aos 
pacientes e familiares, de 
maneira clara e compreensível, 
sobre seus direitos de recusar 
ou interromper o tratamento 
e os cuidados disponíveis e as 
alternativas de tratamento.

As entrevistas com os pacientes indicam 
que eles receberam as informações sobre 
seu direito de recusar um tratamento. Essas 
informações podem ser prestadas por meio 
de um documento escrito ou verbalmente. 

Quando um paciente tiver recusado um 
tratamento, a documentação nos arquivos 
médicos demonstra que ele recebeu as 
informações sobre os cuidados disponíveis 
e as alternativas de tratamento.

5)  Os pacientes estão cientes  
de seu direito de manifestar 
uma reclamação e do processo 
para tanto.

As entrevistas com os pacientes 
demonstram que eles estão cientes de seu 
direito de apresentar uma reclamação e a 
forma para tanto. (Isso poderá ainda incluir 
o uso de uma caixa de sugestões).

prINCípIO Epr.3 - Consentimento informado 
O consentimento informado dos pacientes é obtido por meio de um processo definido pela instituição e é realizado por equipe 

treinada.

EsCOpO dO Epr.3 
uma das principais maneiras de envolver os pacientes nas decisões relativas à sua saúde é por meio do consentimento informado. 

para tomar uma decisão consciente, o paciente deve ser informado dos fatores relacionados ao tratamento planejado. O con-

sentimento informado poderá ser obtido em vários momentos do processo de tratamento, por exemplo, quando um paciente é 

admitido para internação ou antes de realizar alguns procedimentos ou tratamentos que possam ter um risco elevado. O processo 

de consentimento informado é claramente definido pela instituição nas políticas e procedimentos. As leis e os regulamentos rele-

vantes são incorporados às políticas e aos procedimentos. Os pacientes e familiares são informados dos testes, procedimentos e 

tratamentos que devem consentir e da forma pela qual podem consentir (por exemplo, verbalmente, por meio da assinatura de 

um formulário de autorização ou por outros meios). Os pacientes e os familiares compreendem quais pessoas, além do paciente, 

podem autorizar tais procedimentos e tratamentos. Os membros da equipe são treinados quanto à forma de informar os pacien-

tes e à forma de obtenção de seu consentimento.
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1)  A instituição possui um 
processo de consentimento 
consciente claramente definido 
e descrito nas políticas e 
procedimentos.

 As políticas e os procedimentos definem o 
processo de obtenção do consentimento 
informado.

2)  O membros da equipe 
designados para a obtenção 
do consentimento consciente 
são treinados para 
implementar as políticas e os 
procedimentos da instituição.

 O treinamento da equipe para 
a implementação da política de 
consentimento registrado é documentado. 
tal treinamento pode ser parte da 
orientação da equipe.

3)  Os pacientes dão seu 
consentimento informado 
de forma consistente com as 
políticas e os procedimentos. 
Os pacientes são informados:

a. de sua situação;

b.  do(s) procedimento(s) 
proposto(s), do(s) 
tratamento(s) e das pessoas 
autorizadas a realizá-lo(s);

c.  dos possíveis benefícios e 
das eventuais desvantagens 
do(s) tratamento(s) 
proposto(s) e dos possíveis 
problemas relacionados à 
recuperação;

d.  das possíveis alternativas 
ao(s) tratamento(s) 
proposto(s) e das possíveis 
consequências se não 
houver o tratamento;

e.  da probabilidade de sucesso 
do(s) tratamento(s);

f.  da identidade do médico 
ou de outros profissionais 
responsáveis pelo seu 
tratamento. 

 Os formulários de consentimento são 
preenchidos e encontram-se localizados  
nos arquivos médicos do paciente. 

As entrevistas com os pacientes indicam que 
eles receberam todas as informações para o 
consentimento informado.

4)  A instituição possui um 
processo nas hipóteses de 
terceiros poderem conceder o 
consentimento informado.

 As políticas e os procedimentos indicam 
as pessoas que podem outorgar o 
consentimento quando o paciente estiver 
incapaz de assim proceder, por exemplo, 
no caso de crianças ou pacientes em coma. 
Formulários de consentimento assinados 
demonstram que o consentimento foi dado 
pelas pessoas competentes.

5)  O consentimento é obtido 
antes da realização dos 
procedimentos e tratamentos 
de alto risco.

 As políticas e os procedimentos incluem uma 
lista dos procedimentos e tratamentos de 
alto risco, para os quais é necessário haver 
o consentimento. um formulário/registro de 
consentimento está localizado nos arquivos 
dos pacientes que se submeteram a tais 
procedimentos e tratamentos.



14

prINCípIO Epr.4 - administração ética 
A organização estabelece uma estrutura para a administração ética, a qual garante que o paciente receba as normas comerciais, 

financeiras, éticas e legais e que protege os pacientes e seus direitos.

EsCOpO dO Epr.4 
uma instituição de prestação de serviços de saúde possui uma responsabilidade ética e jurídica perante os seus pacientes e sua 

comunidade. Os líderes compreendem essas responsabilidades, aplicáveis às atividades comerciais e clínicas da instituição, criando 

documentos orientadores, os quais estabelecem uma estrutura consistente para a execução dessas responsabilidades. A instituição 

atua dentro dessa estrutura para:

• divulgar suas propriedades e quaisquer conflitos de interesses; 

• executar os seus serviços honestamente; 

• estabelecer políticas claras de admissão, transferência e liberação; 

• cobrar corretamente pelos seus serviços; e 

• resolver os conflitos nos casos em que questões financeiras e acordos de pagamento possam comprometer o tratamento do paciente. 

A estrutura ainda apoia a equipe profissional quando frente a dilemas éticos no cuidado dos pacientes, tais como: discordâncias 

entre os pacientes e seus familiares e entre pacientes e os prestadores de serviços de saúde, quanto às decisões do tratamento e dis-

cordâncias entre profissionais. Os documentos relativos a esse princípio estão facilmente disponíveis para dar suporte à equipe.

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  Os líderes da instituição 
estabelecem normas éticas 
e legais que protegem os 
pacientes e seus direitos.

 Existe uma política relevante, um Código 
de ética ou um Código de Conduta.

2)  A instituição divulga sua 
propriedade. 

 A propriedade da organização é 
publicamente divulgada.

3)  A instituição executa com 
honestidade seus serviços 

 Os serviços disponíveis são do conhecimento 
do público, sem nenhum caso documentado 
de interpretação errônea. O escopo dos 
serviços é claramente definido. 

Existem acordos de transferência para os 
pacientes que não atendam aos recursos  
das organizações.

Os critérios de admissão e dispensa e 
os processos de registro são claramente 
definidos. 

4)  A instituição cobra 
corretamente pelos serviços.

 uma lista de preços encontra-se disponível. 

Os auditores internos e externos 
demonstram práticas corretas de cobrança.

5)  A instituição divulga e resolve 
os conflitos quando os 
incentivos financeiros e os 
acordos de pagamento podem 
comprometer o tratamento 
do paciente (por exemplo, 
pagamento de taxas de 
encaminhamento, pagamentos 
informais ou “de acordo 
com a tabela”, subornos e 
abatimentos).

 O Código de ética e/ou as políticas e os 
procedimentos da instituição descrevem 
as expectativas e as providências a serem 
tomadas na hipótese de conflitos.

As situações de conflitos que venham a 
surgir são tratadas de forma consistente 
com a execução da política da instituição.
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6)  Os membros da equipe 
profissional recebem apoio 
quando frente a dilemas éticos 
relativos ao tratamento dos 
pacientes e a questões de ética 
profissional. 

 Existe um Comitê de ética ou outra 
estrutura para a fiscalização e orientação  
de questões éticas.

7)  A(s) estrutura(s) 
organizacional(is) e os 
processos garantem 
um relatório seguro das 
preocupações de natureza 
ética e jurídica. 

As políticas e os procedimentos da 
instituição descrevem os mecanismos 
que permitem um informe seguro das 
preocupações de natureza ética e jurídica, 
como, por exemplo, canais de atendimento.

prINCípIO Epr.5 - Doação de órgãos e tecidos 
A instituição implementa salvaguardas para garantir o cumprimento das diretrizes internacionais.

EsCOpO dO Epr.5 
Os serviços de transplantes estão relacionados a questões éticas muito importantes. para as organizações envolvidas com os pro-

gramas de doação de órgãos e transplantes a eles vinculadas. A instituição: 

• apoia a opção dos pacientes e de familiares relativa à doação de órgãos e outros tecidos para pesquisa ou transplante; 

• presta as informações sobre o processo de doação;  

• desenvolve políticas e procedimentos para orientar o processo de busca e doação e o processo de transplante;  

• tem políticas consistentes com as leis e os regulamentos que consideram as questões sociais e éticas;  

• tem profissionais treinados para implementar as políticas e os procedimentos, apoiando as opções dos pacientes e familiares;  

•  cumpre as diretrizes internacionais reconhecidas acerca da doação de órgãos e transplantes123. A equipe de profissionais recebe 

treinamento sobre essas diretrizes e sobre as preocupações e questões contemporâneas, incluindo, por exemplo, informações 

sobre a falta de órgãos e tecidos, o comércio ilegal de órgãos, a coleta de órgãos de pacientes mortos sem autorização. 

A instituição é responsável por garantir que o consentimento válido foi realizado por doadores vivos. Isso garante a existência de 

controles adequados para impedir os pacientes de serem pressionados a doarem. A organização coopera com outras organiza-

ções e agências responsáveis por toda ou por uma parte do processo de obtenção, armazenamento, transporte ou transplante de 

órgãos ou tecidos. 

1  OMC guiding principles on Human Organ transplantation (1989). disponível em: www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/index.html
2  Joint Commission (2004) Health Care at the Crossroads: strategies for Narrowing the Organ donation gap and protecting patients. disponível em: www.jointcommission.org/Nr/

rdonlyres/E4E7dd3F-3FdF-4ACC-B69E-AEF3A1743AB0/0/organ_donation_white_paper.pdf
3  World Medical Association statement on Human Organ donation and transplantation. (2006) disponível em: www.wma.net/e/policy/wma.htm
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1)  A instituição apoia a opção 
dos pacientes e dos familiares 
para a doação de órgãos e 
outros tecidos.

 Os registros médicos demonstram que 
as solicitações aos familiares de doação 
são realizadas. são mantidos os dados 
de potenciais candidatos e as taxas de 
obtenção.

2)  As políticas e procedimentos 
orientam os processos de 
obtenção, doação e transplante. 

As políticas e os procedimentos descrevem 
os processos de obtenção, doação e 
transplante, os quais cumprem as diretrizes 
da OMs sobre transplante de órgãos.

3)  A equipe profissional recebe 
treinamento sobre as 
políticas e os procedimentos 
relevantes e as questões éticas 
pertinentes aos transplantes 
de órgãos. 

são mantidos os registros de treinamento 
dos funcionários nas áreas-alvo, por 
exemplo, utI.

4)  O consentimento informado é 
obtido dos doadores vivos.

são realizadas as verificações apropriadas, 
inclusive entrevistas com os potenciais 
doadores, pela equipe de profissionais 
treinada.

5)  A instituição coopera com  
as organizações e agências 
responsáveis na comunidade 
por implementar a opção  
de doação.

As atas das reuniões, os memorandos ou 
relatórios indicam a cooperação com as 
organizações e agências relacionadas ao 
transplante.



17

prINCípIO Epr.6 - Políticas de reprodução/ fertilização in vitro - Fertilização in-vitro 
A instituição estabelece políticas para as práticas de tratamento para fertilização e fiscaliza tais práticas.

EsCOpO dO Epr.6 
As organizações que prestam serviços de fertilização desenvolvem e implementam políticas de saúde reprodutiva para o tratamento 

de fertilidade (por exemplo, fertilização in vitro - FIv), as quais consideram os aspectos jurídicos, sociais e éticos.

Os serviços de fertilização in vitro relacionam-se a questões éticas muito importantes, as quais devem ser abordadas nessas políticas. 

por exemplo:

• sobre os embriões formados fora do corpo e que não são transferidos:  

  é aceitável utilizá-los para pesquisa?  

  Eles podem ser doados a outro casal estéril?  

  Eles devem ser congelados para uso futuro? Ou devem ser destruídos?  

  Quem tem o direito de tomar essas decisões? 

• sobre a doação de gametas (óvulo e esperma): 

  Quais critérios são utilizados para determinar quem pode doar e quem pode receber os gametas  

    (por exemplo, idade, estado civil, tamanho da família, etc)? 

  Quais procedimentos são seguidos para o recrutamento, aconselhamento e tratamento de doadores? 

  Quais normas se aplicam à remuneração dos doadores? 

  Quais são as normas que determinam o anonimato dos doadores?

•  sobre questões éticas a respeito da prática de transferência de vários embriões para o aumento da probabilidade de gravidez. (se 

todos os embriões forem implantados com sucesso, a mulher enfrenta a possibilidade de uma gravidez de vários múltiplos, acarre-

tando riscos elevados de complicações no parto, de parto prematuro e de deficiências4).

A escolha do sexo utilizando as técnicas de fertilização in vitro apresenta uma ampla gama de implicações importantes de natureza 

ética, jurídica e social. uma preocupação ética significativa é que a escolha do sexo por razões que não sejam de natureza médica 

pode reforçar as discriminações, principalmente contra as mulheres e meninas.5 

é necessário o consentimento informado pelas mulheres para todos os serviços de reprodução. Os serviços são executados conside-

rando os procedimentos padronizados pelos profissionais qualificados e um registro é mantido para rastrear os resultados.

4  OMC. (2003) Assisted reproduction in developing countries-facing up to the issues. progress in reproductive Health research. No. 63. Available on: www.who.int/reproductive-health/
hrp/progress/63/63.pdf

5  OMC genomic resource Center. disponível em: www.who.int/genomics/gender/en/index4.html
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1)  O tratamento de fertilização é 
parte de um pacote de serviços 
de reprodução e saúde infantil.6

 O tratamento de fertilização integra o escopo 
dos serviços locais de maternidade.

2)  A instituição possui políticas 
escritas acerca das tecnologias 
de reprodução assistida, as 
quais garantem que os direitos 
das mulheres, na qualidade de 
usuárias dessas tecnologias, 
estão dentro dos limites 
considerados legais e éticos. 

As políticas e os procedimentos descrevem 
as normas e os processos sobre as 
tecnologias de reprodução assistida, os 
quais abordam as principais questões 
de natureza ética (por exemplo, incluem 
aquelas descritas acima) – especialmente 
nos países nos quais os regulamentos não 
são bem definidos. 

As políticas devem incluir os direitos das 
mulheres, incluindo doadoras de óvulos  
(se aplicável).

3)  Os prestadores de serviços 
de saúde, em todos os 
níveis, são treinados para 
desempenharem serviços de 
seleção, exame, diagnóstico, 
encaminhamento e tratamento 
de forma apropriada.

As diretrizes, os protocolos e procedimentos 
de prática clínica são desenvolvidos. Os 
arquivos de treinamento demonstram que 
a execução desses procedimentos pelo foi 
considerada adequada.

4)  Os procedimentos e 
equipamentos para as técnicas 
são padronizados.

Os equipamentos e procedimentos 
utilizados para a execução dessas técnicas 
são padronizados.

5)  Antes do tratamento, os 
profissionais da área de saúde 
fornecem aos pacientes 
informações completas dos 
riscos e das implicações  
dos procedimentos.7

são disponibilizadas aos pacientes 
explicações verbais e informações escritas. 
As entrevistas com os pacientes demonstram 
que eles receberam e compreenderam as 
informações.

6)  se aplicável, os doadores 
recebem informações 
completas dos riscos e 
implicações do procedimento 
(podem estar relacionados  
às implicações físicas e/ou 
emocionais e às questões 
relativas à confidencialidade).

são disponibilizadas aos doadores 
explicações verbais e informações escritas. 
solicitações para ver as informações escritas 
são disponibilizadas aos doadores. 

7)  é mantido um registro dos 
resultados do tratamento 
direto (por exemplo, taxas de 
gravidez), do resultado da 
gravidez, do desenvolvimento 
da criança e dos efeitos 
colaterais do tratamento para 
as mulheres.

um registro ou arquivo é mantido para 
todos os tratamentos de fertilização. A 
qualidade e os indicadores de resultados 
são identificados. Os dados são agregados 
mensalmente. 

As atas das reuniões de departamento 
demonstram que os dados são revistos e  
são tomadas as providências necessárias.

8)  Os registros são vinculados, 
quando possível, aos registros 
nacionais de saúde.

se for mantido um registro nacional, a 
instituição contribui com seus dados.

6  ver uma discussão da política de tratamento de infertilidade na India, disponível em: www.searo.who.int/linkFiles/reporductive_Health_profile_infertility.pdf
7  OMC. Current practices and Controversies in Assisted reproduction. report of a meeting on “Medical, Ethical and social Aspects of Assisted reproduction” sede da OMC, geneva, 

suíça, 17-21 de setembro de 2001. disponível em: www.who.int/reproductive-health/infertility/36.pdf
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EsCOpO dO Epr.7 - Serviços de interrupção de gravidez 
As organizações que prestam serviços de interrupção de gravidez devem levar em consideração os aspectos jurídicos, sociais e éticos. 

é deve ser exigido o consentimento informado das mulheres. 

Os serviços são executados considerando-se procedimentos padronizados realizados por profissionais qualificados.

A escolha de sexo por meio da interrupção da gravidez apresenta uma ampla gama de implicações importantes de natureza ética, 

jurídica e social. uma preocupação ética significativa consiste na escolha do sexo por razões que não sejam de natureza médica, 

podendo reforçar as discriminações, principalmente contra as mulheres e meninas.8

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A instituição possui políticas 
escritas acerca da interrupção 
da gravidez, as quais 
garantem que os direitos das 
mulheres, na qualidade de 
usuárias dessas tecnologias, 
estão dentro dos limites de 
considerados legais e éticos.

 As políticas e os procedimentos orientam 
a prestação dos serviços de interrupção de 
gravidez pela instituição, os quais incluem 
os direitos das mulheres, dentro dos limites 
de considerados legais e éticos.

2)  Os profissionais, em todos 
os níveis, são treinados para 
desempenhar serviços de 
exame, encaminhamento 
e tratamento, de forma 
apropriada.

 As diretrizes, os protocolos e procedimentos 
de prática clínica são desenvolvidos para 
esses procedimentos. 

Os arquivos de treinamento demonstram 
que a execução desses procedimentos pela 
equipe de profissionais foi considerada 
competente.

 Esses poderão ser constituídos de listas 
de providências ou outra documentação 
de treinamento considerando-se o 
desempenho.

3)  Os procedimentos e 
equipamentos clínicos  
são padronizados9.

 Os equipamentos e procedimentos 
utilizados para a execução desses  
serviços são padronizados. 

4)  Antes do tratamento, os 
profissionais da área de saúde 
fornecem aos pacientes 
informações completas dos 
riscos e das implicações  
dos procedimentos10.

 são disponibilizadas aos pacientes 
explicações verbais e informações escritas. 

As entrevistas com os pacientes/ arquivos 
demonstram que eles receberam as 
informações.

8  OMC genomic resource Center. disponível em: www.who.int/genomics/gender/en/index4.html
9  OMC. preventing unsafe abortion: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/en/index.html
10  Marie Stopes International. Information for Women. www.mariestopes.org.uk/Womens_services/Abortion/Download_our_leaflets_on_abortion.aspx
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prINCípIO Epr.8 - Pesquisa clínica 
A instituição informa aos pacientes e a seus familiares como obter acesso à pesquisa clínica, às investigações ou triagens envol-

vendo seres humanos.

EsCOpO dO Epr.8 
uma instituição que conduz pesquisa, investigações ou testes clínicos envolvendo seres humanos informa aos pacientes e familiares 

como ter acesso a essas atividades quando relevantes às necessidades de tratamento do paciente11. A instituição não inicia nenhum 

teste até que seu objetivo e benefícios estejam claros e que as questões éticas pertinentes tenham sido integralmente consideradas. 

Quando os pacientes solicitam sua participação, eles recebem informações nas quais devem basear suas decisões. Os pacientes são 

informados que podem se recusar a participar dos estudos ou interromper sua participação neles e que sua recusa ou a interrupção 

da participação não irá comprometer o acesso por eles aos serviços da instituição. A organização possui as políticas e os procedimen-

tos para que essas informações sejam prestadas aos pacientes e familiares.
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1)  Antes do seu início, o objetivo 
de qualquer teste clínico e 
de seus prováveis benefícios 
são claros. As questões 
éticas relacionadas aos testes 
também são integralmente 
consideradas. um comitê 
de ética, incluindo peritos 
externos independentes, 
poderá ser organizado para  
a aprovação dos testes.

 As informações detalhadas dos testes  
são documentadas. 

Os objetivos e supostos benefícios são 
claramente especificados. As atas das 
reuniões de um comitê de testes clínicos 
(e/ou de um comitê de ética) registram as 
discussões dos aspectos éticos, incluindo a 
aprovação formal para o prosseguimento 
das atividades.

2)  A instituição possui um 
comitê ou outro mecanismo 
para a supervisão de todas 
as pesquisas que ocorrem na 
instituiçãoAs atividades de 
fiscalização incluem:

a. um processo de revisão,

b.  um processo de ponderação 
dos riscos e benefícios 
relativos ao tema 

c.  processos para a 
manutenção da 
confidencialidade e 
segurança das informações 
de pesquisa,

d.  a garantia de que os 
processos de consentimento 
informado e de outros 
aspectos éticos são 
adequados,

e.  a garantia do cumprimento 
de todos os aspectos 
regulatórios da pesquisa 
clínica,

f.  o monitoramento dos 
eventos adversos graves, e 

g.  a intervenção para garantir 
a segurança do paciente, se 
necessário.

Os termos de referência para um comitê 
supervisor de pesquisas (por exemplo, 
revisão institucional ou comitê de ética) 
incluem os elementos necessários para a 
reavaliação da tarefa. 

As atas do comitê demonstram que os 
termos,as políticas e os procedimentos  
são executados.

11  um registro global de testes clínicos é mantido em: www.clinicaltrials.gov
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3)  Os pacientes são identificados 
e informados sobre como 
ter acesso à pesquisa, às 
investigações ou aos testes 
clínicos relevantes às suas 
necessidades de tratamento.12 

 são realizados os anúncios públicos relativos à 
pesquisa planejada. são estabelecidos critérios 
para a seleção de pacientes, considerando-se 
os protocolos de pesquisa. 

4)  As políticas e os 
procedimentos orientam  
as informações e o processo de 
tomada decisão.

 Existem políticas e procedimentos escritos 
para todos os processos de pesquisa clínica.

5)  é obtido o consentimento 
informado, por escrito, dos 
participantes com as seguintes 
informações:

a. benefícios esperados, 

b.  possíveis desconfortos  
e riscos, 

c.  alternativas que possam 
auxiliar os pacientes, 

d.  procedimentos que os 
pacientes devem seguir,

e.  processo para a revisão dos 
protocolos de pesquisa,

f.  processo para interromper  
a participação, e

g.  processo para ponderação 
dos benefícios e riscos do 
tema.

 Os arquivos da pesquisa demonstram que 
todos os pacientes foram informados dos 
elementos exigidos. Entrevistas com os 
pacientes poderão ser utilizadas para validar 
essa exigência.

6)  é assegurado aos pacientes 
que sua recusa à participação 
da pesquisa ou interrupção do 
processo não irá comprometer 
o seu acesso aos serviços da 
instituição.

 A documentação escrita deste direito  
está localizada no arquivo de pesquisa  
de cada paciente.

12  resource for patients. Candid experiences of patients involved in different aspects of clinical trials in the uK are disponível em: www.healthtalkonline.org/medical_research/clinical_trials
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prINCípIO QMI.1 - Diretrizes de prática clínica

As diretrizes de prática clínica e as rotinas clínicas são utilizadas para orientar o serviço clínico.

EsCOpO dO QMI.1 
As metas das instituições de saúde incluem: 

• uso de medicina baseada em evidências; 

• padronização dos processos clínicos; 

• redução dos riscos dos processos clínicos, especialmente daqueles relacionados às decisões críticas; e 

• prestação de serviços clínicos de maneira pontual e efetiva, utilizando os recursos disponíveis de forma eficiente.

A instituição utiliza uma ampla variedade de ferramentas para atingir essas metas, visando desenvolver os processos clínicos e 

tomar as decisões clínicas com base nas melhores evidências científicas disponíveis. As diretrizes de prática clínica são ferramentas 

úteis para os esforços de compreender e aplicar a melhor fundamentação científica para um diagnóstico específico. 

A instituição visa padronizar os processos de tratamento. As rotinas de serviços clínicos (protocolos, algoritmos etc.) são ferramen-

tas úteis nesse esforço para garantir a integração e coordenação eficientes dos serviços e o uso eficiente dos recursos disponíveis. 

MENsurAçãO E MElHOrIA dE QuAlIdAdE
(Quality MeaSureMent anD 

iMProveMent - QMi)
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1)  Os clínicos usam diretrizes 
e rotinas de práticas clínicas 
reconhecidas e idôneas 
para orientar o processo de 
tratamento dos pacientes.1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11  

 As diretrizes baseadas em evidências atuais 
são adotadas para o zelo e tratamento dos 
grupos de paciente com alta prioridade (por 
exemplo, envolvendo um volume elevado 
de procedimentos ou procedimentos de alto 
risco), as quais poderão estar em formato 
de documento, protocolo, pôster, lista de 
verificação e/ou outro material de apoio.

1  National library for Health (NlH): www.library.nhs.uk
2 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): www.nice.org.uk
3 eguidelines: www.eguidelines.co.uk 
4 Centre for Evidence Based Medicine: www.cebm.net
5 Health Information research unit: http://hiru.mcmaster.ca/hiru
6 Agency for Healthcare research and Quality (AHCpr): www.ahrq.gov
7 National guideline Clearinghouse: www.guideline.gov
8 Elsevier Clinical decision support: www.Clinicaldecisionsupport.com
9 New Zealand guidelines group: www.nzgg.org.nz
10 OMC e uNICEF Baby-friendly Hospital Initiative: http://www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/index.html 
11 African partnerships for patient safety: http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/en/ 
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2)  A instituição usa os processos 
abaixo na implementação das 
diretrizes de prática clínica e 
nas rotinas clínicas:

a.  seleção das diretrizes e 
rotinas clínicas aplicáveis 
aos serviços e pacientes da 
instituição (diretrizes nacionais 
obrigatórias estão incluídas 
neste processo, se disponíveis);

b.  avaliação de sua aplicabilidade 
e fundamentação científica;

c.  adaptação, quando 
necessário, à tecnologia e a 
outros recursos da instituição 
ou às normas profissionais 
nacionais aceitas;

d.  aprovação ou adoção formal 
pela instituição;

e.  implementação e 
monitoramento para uso e 
eficácia consistentes;

f.  suporte com profissionais 
treinados para aplicação das 
diretrizes ou rotinas; e

g. atualização periódica.

 As políticas e os procedimentos descrevem 
o processo para o desenvolvimento e a 
implementação das diretrizes clínicas. 
As diretrizes e rotinas que tenham sido 
desenvolvidas refletem a população de 
pacientes-chaves, e são aprovadas pelas 
autoridades identificadas, como, por 
exemplo, pelo chefe de departamento  
ou pelo diretor médico, e são datadas.

As referências estão incluídas nos 
documentos que demonstram as evidências 
recentes.

selecione um aspecto das diretrizes para 
monitoramento com o intuito de garantir 
o seu cumprimento. por exemplo, para 
um protocolo acerca do uso de profilaxia 
antibiótica, o horário da dose ou a 
quantidade e o tipo de antibiótico devem ser 
monitorados. O monitoramento é realizado 
até que o protocolo tenha sido efetivamente 
implementado e mantido ao longo do tempo. 

um processo de revisão contínuo é seguido 
para verificar que as diretrizes estão 
atualizadas O processo de revisão é descrito 
nas políticas e nos procedimentos e a data 
de revisão é anotada nas diretrizes.

3)  pelo menos uma diretriz ou 
rotina é adaptada, adotada  
ou atualizada anualmente.

 é mais importante que algumas diretrizes sejam 
bem implementadas do que várias diretrizes 
sejam implementadas de forma inadequada. 
portanto, a equipe de profissionais irá priorizar 
algumas diretrizes para dedicarem-se. 
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prINCípIO QMI.2 - Colaboração dos líderes

Os líderes da instituição colaboram para a realização de um programa de Melhoria de Qualidade e segurança de pacientes.

EsCOpO dO QMI.2 
Os líderes da instituição desempenham um papel relevante ao assegurar que os planos de melhoria de qualidade e segurança de 

pacientes estejam moldados à cultura da instituição e tenham impacto em cada um dos aspectos das operações. Os líderes devem 

garantir que os programas envolvam:

• configuração e reconfiguração contínuas do sistema no processo de melhoria de qualidade; 

• metodologia multidisciplinar, com a inclusão de todos os departamentos e serviços da instituição; 

•  coordenação entre as múltiplas unidades organizacionais envolvidas com os temas qualidade e segurança, o que pode incluir, 

por exemplo, 

  um programa de controle de qualidade do laboratório clínico,  

  um programa de gerenciamento de risco das instalações, ou  

  um programa de segurança dos pacientes.

(é necessário um programa abrangente para melhorar os resultados do tratamento dos pacientes, tendo em vista que os pacien-

tes normalmente recebem assistência de vários departamentos e serviços distintos e/ou corpo clínico); 

•  metodologia sistemática, ou seja, que empregue processos de qualidade similar para a execução de todas as atividades de 

melhoria e de segurança dos pacientes na instituição. 
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1)  O programa de Melhoria de 
Qualidade e de segurança 
dos pacientes (ou programa 
similar) emprega uma 
metodologia sistemática para 
a melhoria de qualidade e de 
segurança dos pacientes.12 13

 Os planos de qualidade e de segurança 
descrevem os métodos de melhoria de 
qualidade que são utilizados (por exemplo, 
planejamento-Ação-Análise-Implantação).

2)  O Comitê de Melhoria de 
Qualidade e de segurança  
de pacientes multidisciplinar14 
se reúne regularmente  
para orientar o processo  
de melhoria de qualidade.

Foi organizado um comitê e um líder foi 
designado, o qual se reúne mensalmente, 
e e mantém atas. As atas demonstram 
que os dados relacionados à qualidade são 
discutidos, que são tomadas decisões de 
melhoria de qualidade e que o progresso  
é acompanhado.

3)  Os líderes estabelecem 
prioridades para as atividades 
de melhoria de qualidade e 
de segurança dos pacientes 
e fornecem tecnologia e o 
suporte compatíveis com os 
recursos da instituição.

 um “plano de Qualidade” anual (ou plano 
similar) descreve as metas de qualidade 
para o período. As atas do Comitê de 
Melhoria de Qualidade e de segurança dos 
pacientes (ou grupo similar responsável 
pelas melhorias) demonstram quais são as 
prioridades e os participantes envolvidos.

A administração sênior fornece um 
orçamento para a melhoria de qualidade  
e de segurança dos pacientes.

4)  Os responsáveis pela governança 
recebem regularmente os 
relatórios do programa de 
Melhoria de Qualidade e de 
segurança de pacientes, que 
norteiam suas ações.

 Os líderes revisam a qualidade dos serviços 
clínicos e dos outros serviços regularmente, 
ou seja, no mínimo trimestralmente. uma 
decisão é tomada tendo por base dados e 
medidas objetivas de desempenho. O custo 
também integra esta revisão. Os líderes 
rastreiam os resultados da auditoria clínica 
e tomam as ações indicadas. 

Existe um processo definido de notificação 
dos líderes quando um evento de alerta 
tenha ocorrido e existe evidência de que 
as lideranças são ativamente envolvidas na 
solução desses eventos.

12  university research Corp (2004) A Modern paradigm for Improving Healthcare Quality. Bethesda, Md, usA. disponível em: www.qaproject.org
13 Institute for Healthcare Improvement. www.ihi.org
14 Minuta de termos de referência para um Comitê de Qualidade e segurança de pacientes está incluída no Apêndice II.
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5)  Existe um programa de 
treinamento para a equipe de 
profissionais que é consistente 
com o seu papel no programa 
de Melhoria de Qualidade e de 
segurança de pacientes.

um plano de treinamento (o qual poderá 
ser constituído por uma tabela de uma 
página) descreve os treinamento de 
qualidade para as diferentes categorias 
de funcionários. por exemplo, a liderança 
recebe treinamento sobre qualidade, 
indicadores administrativos e dados para 
tomada de decisões; os funcionários 
em geral recebem treinamento sobre 
conhecimentos básicos de qualidade/
segurança; e os funcionários envolvidos 
nos comitês /equipes de qualidade recebem 
um treinamento mais aprofundado em 
metodologias de melhoria de qualidade.

6)  Os líderes identificam os 
principais indicadores para 
monitorar as estruturas clínicas, 
os processos e os resultados da 
instituição. Esses indicadores 
podem incluir as Metas 
Internacionais de segurança de 
pacientes15, ou metas similares. 
O monitoramento clínico inclui:

a.  aspectos dos serviços 
laboratoriais,

b.  aspectos dos serviços 
radiológicos e de 
diagnósticos por imagens,

c.  erros, eventos adversos e 
quase erros decorrentes de 
medicações,

d.  controle de infecções, 
fiscalização e relato de 
ocorrências, e 

e.  pesquisa clínica (se aplicável).16

O plano de Qualidade anual lista os 
indicadores que estejam sendo mensurados 
para cada um dos aspectos exigidos dos 
serviços de saúde.

As atas das reuniões do Comitê de Melhoria 
de Qualidade e segurança de pacientes 
indicam o processo de priorização.

A instituição realiza avaliações periódicas 
de suas estruturas, de seus processos e 
resultados com base nos princípios do 
plano de Qualidade e segurança.

7)  O monitoramento 
administrativo/ gerencial inclui:

a.  obtenção dos suprimentos 
e medicamentos rotineiros 
necessários e essenciais para 
atender às necessidades dos 
pacientes,

b.  as atividades exigidas por lei 
e regulamentos, 

c. o gerenciamento de risco.

O plano de Qualidade anual lista os 
indicadores que são monitorados para 
cada um dos aspectos exigidos pela 
administração. (por exemplo, os indicadores 
de utilização administrativa podem incluir 
os números de pacientes, a duração das 
estadas, ocupação de leitos etc). 

15  Informações sobre as Metas Internacionais de segurança de pacientes disponíveis em: www.jointcommissioninternational.org/International-patient-safety-goals/
16  university research Corp (2005) Health Manager’s guide: Monitoring the Quality of Hospital Care. Bethesda, Md, EuA. disponível em: www.qaproject.org
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prINCípIO QMI.3 - Controle de infecções 
Existe órgão designado para a coordenação de todas as atividades de controle de infecções que envolve médicos, enfermeiros e 

outros profissionais, adequado à dimensão e à complexidade da instituição.

EsCOpO dO QMI.3 
As atividades de prevenção e controle de infecções atingem cada uma das partes da instituição de serviços de saúde e envolvem pes-

soas em vários departamentos e serviços, tais como departamentos clínicos, de manutenção de instalações, de serviços alimentares, 

de limpeza, laboratórios, de farmácia e de serviços de esterilização. Existe um órgão para coordenar o programa geral de Controle 

de Infecções. tal órgão pode envolver um pequeno grupo de trabalho ou um comitê de coordenação. As responsabilidades incluem, 

por exemplo, a determinação dos critérios para definir as infecções associadas aos serviços de saúde e da coleta de dados e os méto-

dos de fiscalização, definindo as estratégias para abordar a prevenção de infecções e controle de riscos e os processos de informes. 

A coordenação busca a comunicação com todas as partes da instituição para garantir que o programa seja contínuo e proativo. 

Independentemente do mecanismo escolhido para a coordenação do programa de controle de infecções, os médicos e enfermeiros 

são representados e estão envolvidos nas atividades com os profissionais de controle de infecções. Outros profissionais poderão ser 

incluídos, em virtude da dimensão e complexidade dos serviços da instituição (por exemplo, epidemiologistas, peritos em coleta de 

dados, estatísticos, gerente central de esterilização, microbiologista, farmacêutico, gerente de serviços de limpeza, gerente ambiental 

ou de serviços de instalações, supervisor de operação).
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1)  Existe um órgão designado 
para a coordenação do 
programa de controle de 
infecções que está baseado no 
conhecimento científico atual, 
nas diretrizes práticas e em 
leis/regulamentos.

um funcionário é alocado para fiscalizar 
o programa de controle de infecções, em 
tempo integral ou tem essa função como 
parte de suas atribuições. A descrição de 
suas funções inclui esta responsabilidade. 
Os termos de referência para um Comitê 
de Controle de Infecções descrevem as 
funções e responsabilidades de vários 
funcionários no programa. 

A instituição possui políticas e 
procedimentos para assegurar que todos 
os aspectos do programa de controle de 
infecções sejam abrangidos de forma ampla. 
Os controles do processo, a infraestrutura 
física e outros aspectos regulatórios são 
adequadamente abordados.

2)  Os líderes da instituição 
alocam os recursos adequados 
para o programa de controle 
de infecções.

A observação das dependências e as 
discussões com os funcionários revelam 
que existem os suprimentos suficientes 
e os equipamentos e recursos humanos 
necessários para a execução do programa 
de controle de infecções. 

3)  O programa de controle de 
infecções inclui atividades 
fiscalizadoras sistemáticas e 
pró-ativas para a determinação 
de taxas usuais (endêmicas) de 
infecção e surto de doenças 
infecciosas.

O programa de controle de infecções ou 
as políticas/procedimentos descrevem 
o processo fiscalizatório. Os dados 
fiscalizatórios são documentados. 
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4)  A instituição estabeleceu o 
foco do programa de controle 
de infecções para prevenir ou 
reduzir a incidência de infecções 
pertinentes à assistência médica, 
por exemplo:

a.  infecções do trato 
respiratório são incluídas 
como apropriadas na 
instituição,17

b.  infecções do trato urinário 
(urinary tract infections - 
utI) são incluídas como 
apropriados na instituição,18 

c.  equipamentos invasivos 
intravasculares são incluídos 
como apropriados na 
instituição,19 

d.  feridas cirúrgicas são 
incluídas como apropriadas 
na instituição, 20

e.  doenças e organismos 
significativamente 
epidemiológicos são 
incluídos como apropriados 
na instituição e sua 
comunidade, e

f.  infecções emergentes ou 
reincidentes são incluídas 
como apropriadas na 
instituição e sua 
comunidade.21 

As infecções associadas ao ambiente 
hospitalar são rotineiramente monitoradas, 
como, por exemplo, pneumonias 
(especialmente associadas à ventilação), 
infecções infecções do trato urinário 
(urinary tract infections - utI), infecções 
da corrente sanguínea e infecções de 
feridas cirúrgicas. Os dados são coletados 
e as taxas de infecção são colocadas em 
gráficos. são realizadas comparações ao 
longo do tempo e com as taxas regionais  
e internacionais.

5)  Os métodos de limpeza e 
esterilização de equipamentos 
são apropriados para cada tipo 
de equipamento.22 

As políticas e os procedimentos 
de esterilização são baseados nas 
recomendações dos fabricantes e nas 
práticas vigentes. Os funcionários que 
realizam a esterilização são treinados 
(treinamento fica documentado em seus 
arquivos) e sua competência verifica. A 
eficiência da esterilização é monitorada.

6)  A administração da lavandeira 
e rouparia é apropriada 
para minimizar riscos aos 
funcionários e aos pacientes.23 

As políticas e os procedimentos do 
departamento de lavandeira incluem 
práticas de prevenção de infecções. Os 
funcionários são treinados (e o treinamento 
fica documentado em seus arquivos). O 
cumprimento dessas práticas é registrado

17  Coffin sE, Klompas M, et. al strategies to prevent ventilator-associated pneumonia in acute care hospitals. Infection Control and Hospital Epidemiology. vol. 29, supplement . disponível 
em www.azdhs.gov

18 lo E, Nicolle l, et.al strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute care hospitals. Infection Control and Hospital Epidemiology. vol. 29, supplement 1
19  Marschall J, Mermel lA, et al. (2008) strategies to prevent central line–associated bloodstream infections in acute care hospitals. Infection Control and Hospital Epidemiology. vol. 29, 

supplement 1
20  Anderson dJ, Kaye Ks, et al. (2008) strategies to prevent surgical site infections in acute care hospitals. Infection Control and Hospital Epidemiology. vol. 29, supplement 1
21  dubberke Er, gerding dN, et al. (2008) strategies to prevent Clostridium difficile infections in acute care hospitals. Infection Control and Hospital Epidemiology. vol. 29, supplement 1. 

disponível em: www.wvidep.org/portals/31/infection%20control/sHEA%20prevent%20C%20dif%20in%20Acute%20Care%20Oct08.pdf
22  Center for disease Control (2008), guideline for disinfection and sterilization in Healthcare Facilities. disponível em: www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/disinfection_Nov_2008.

pdf
23  Healthcare laundry Accreditation Council (2006) Accreditation princípios for processing reusable textiles for use in Healthcare Facilities. Frankfort, Il, usA. disponível em www.hlacnet.org
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24  Center for disease Control (2003) guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. disponível em: www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5210a1.htm
25 OMC safe Injection global Network. www.oms.int/injection_safety/sign/en
26 Coia JE, duckworth gJ, et al. (2006) guidelines for the control and prevention of methicillin-resistant staphylococcus aureus (MrsA) in healthcare facilities. Journal of Hospital Infection, 
63s, s1-s44. disponível em: www.his.org.uk/_db/_documents/MrsA_guidelines_pdF.pdf

7)  A destinação de resíduos 
infecciosos e fluídos corporais 
é administrada para minimizar 
os riscos de contaminação.24 

As políticas e os procedimentos descrevem 
a destinação de resíduos infecciosos. todos 
os funcionários que lidam com resíduos 
são treinados para a execução desses 
procedimentos de forma correta (e fica 
registrado em seu arquivo). A observação 
e o monitoramento do cumprimento das 
práticas são registrados.

8)  Os instrumentos cortantes e 
as agulhas são coletados em 
caixas coletoras exclusivas para 
materiais perfurocortantes, os 
quais não são reutilizados.25 

As observações durante as rondas de 
segurança indicam que as caixas coletoras 
apropriadas são utilizadas para o descarte 
de materiais cortantes, as quais poderão ser 
caixas coletoras feitas de plástico não flexível 
ou de papelão resistente, cuja abertura não 
permite a retirada dos itens. Não poderá 
ser preenchido mais do que 2/3 da caixa 
coletora. As caixas coletoras nunca são 
esvaziadas; mas são lacradas e armazenadas 
em um local seguro até seu descarte final.

9)  A limpeza da cozinha e a 
preparação e o manuseio dos 
alimentos são apropriados 
para a minimização dos riscos 
de infecção. 

As políticas e os procedimentos para a 
limpeza da cozinha estão escritos. Os 
funcionários são treinados (e o treinamento 
fica documentado em arquivo). A observação 
do monitoramento demonstra que os 
funcionários realizam esses procedimentos 
de acordo com a política da instituição.

10)  Os riscos e o impacto de  
cada reforma ou construção  
sobre a qualidade do ar e  
as atividades de controle  
de infecções são avaliados  
e gerenciados. 

As atas de reuniões dos projetos de 
construção indicam que o controle de 
infecções é considerado e que ações são 
planejadas para reduzir o potencial de 
infecções. durante a construção, as rondas 
de segurança são realizadas para observar 
se as práticas de segurança estão sendo 
implementadas.

11)  Os pacientes com doenças 
contagiosas conhecidas ou 
suspeitas são isolados em 
conformidade com a política 
da instituição e diretrizes 
recomendadas.26 

Existem políticas e procedimentos de 
isolamento. A observação das práticas 
indica a implementação apropriada de 
isolamento preventivo. 
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12)  Os procedimentos universais, 
inclusive acerca de luvas, 
máscaras, proteções para 
olhos e desinfecção de 
mãos, são apropriadamente 
implementados.27 28  

As observações demonstram que os 
funcionários usam luvas e máscaras de 
acordo com a política e os procedimentos 
definidos.

13)  todos os profissionais 
são orientados quanto às 
políticas, aos procedimentos 
e às práticas do programa  
de controle e prevenção  
de infecções.  

Os procedimentos de controle de  
infecções são incorporados ao programa  
de orientação geral dos funcionários.  
um treinamento anual é fornecido  
a determinados grupos estratégicos  
de funcionários. 

14)  Os pacientes e seus familiares 
são orientados visando a 
redução da transmissão 
de doenças infecciosas, 
por exemplo, imunizações, 
higiene pessoal, lavagem de 
mãos, e etiqueta para tosse, 
se apropriado.  

As políticas e os procedimentos descrevem 
as medidas de higiene a serem repassadas 
aos pacientes e familiares. Os materiais 
informativos são disponibilizados aos 
pacientes e familiares e a implementação 
da política é monitorada.

15)  Existe um programa e plano 
abrangente para a redução do 
risco de infecções associadas 
à assistência médica para os 
funcionários que prestam 
serviços de saúde.   

Existe uma política para o fornecimento de 
vacinações e imunizações aos funcionários 
e outra de avaliação, aconselhamento 
e acompanhamento dos funcionários 
expostos às doenças infecciosas.

Os funcionários estão aptos a receberem 
assistência através de assistência médica 
direta ou encaminhamento. doenças 
causadas por picada de agulhas são 
monitoradas, por meio de medicamentos 
profiláticos pós-exposição. A vacina contra 
hepatite B é disponibilizada aos funcionários.

27 Joint Commission (2009). Measuring Hand Hygiene Adherence: Overcoming the Challenges. disponível em: www.jointcommission.org/Nr/rdonlyres/68B9CB2F-789F-49dB-9E3F-
2FB387666BCC/0/hh_monograph.pdf
28 OMC (2009). OMC guidelines on Hand Hygiene in Health Care. disponível em http://whqlibdoc.oms.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf

prINCípIO QMI.4 - uso de medicamentos 
O uso de medicamentos cumpre as leis e os regulamentos aplicáveis e é organizado de forma eficiente para atender às necessida-

des dos pacientes.

EsCOpO dO QMI.4 
Os medicamentos, como um recurso importante para o tratamento dos pacientes, devem ser organizados de forma eficaz e efi-

ciente. A administração dos medicamentos não é somente de responsabilidade do serviço farmacêutico, mas, também dos adminis-

tradores e clínicos. A forma de compartilhar essa responsabilidade depende da estrutura e mão de obrada instituição. Nos casos nos 

quais não exista uma farmácia presente, os medicamentos podem ser administrados em cada unidade clínica de acordo com a polí-

tica da instituição. Nos demais casos, se uma ampla farmácia central estiver presente, a poderá organizar e controlar os medicamen-

tos na organização. As leis e os regulamentos aplicáveis são incorporados à operação do sistema de administração de medicamentos. 

para assegurar a administração e o uso eficiente e eficaz dos medicamentos, a instituição realiza uma revisão dos sistemas no mínimo 

uma vez por ano. A revisão inclui a escolha e obtenção dos medicamentos, o armazenamento, os pedidos e a transcrição, a prepara-

ção e distribuição, a administração e o monitoramento. A revisão considera as práticas fundamentadas em evidências, nas atividades 

de monitoramento, na documentação de melhorias e nos sistemas de segurança.
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1)  As políticas guiam todas as fases 
da administração da medicação e 
seu uso na instituição, incluindo:

a.  quando genéricos ou marcas 
são aceitáveis ou necessários,

b.  os dados necessários para 
a identificação precisa dos 
pacientes,

c.  os elementos necessários para 
o pedido ou a prescrição,

d.  se ou quando as indicações 
de uso são necessárias em 
um prN (pro re nata, ou “se 
necessário”) ou em outro 
pedido de medicação,

e.  as precauções ou os procedi-
mentos especiais para pedido 
de medicamentos com nomes 
semelhantes,

f.  as providências a serem toma-
das quando os pedidos de medi-
camentos estão incompletos, 
ilegíveis ou não estão claros,

g.  os tipos de pedidos adicionais 
permitidos, tais como em casos 
de emergência, permanência, 
interrupção automática etc, e 
quaisquer elementos exigidos 
para esses pedidos,

h.  a ocorrência de pedidos de 
medicamentos verbalmente 
ou por telefone e o processo 
de verificação desses pedidos, 

i.  os tipos de pedidos que estejam 
baseados no peso, como por 
exemplo no caso de crianças,

j.  os tipos de pedidos que exijam 
informações adicionais, como 
por exemplo sinais vitais ou 
resultados laboratoriais,

k.  destruição de medicamentos 
vencidos ou superados, e 

l.  as precauções especiais ou a 
dupla verificação ao lidar com 
medicamentos de risco elevado 
– cuja lista deverá incluir insu-
lina, drogas quimioterápicas, 
drogas radioativas, eletrólitos 
concentrados, anticoagulantes 
e sedativos.29

um conjunto de políticas e procedimentos 
relativos aos medicamentos aborda 
todos os elementos necessários. Existem 
evidências do cumprimento das políticas e 
procedimentos. 

uma equipe multidisciplinar orienta a 
formulação, implementação, revisão e 
melhoria das políticas e dos procedimentos 
relativos aos medicamentos.

2)  A farmácia ou o serviço 
farmacêutico e o uso de 
medicamentos cumprem 
as leis e os regulamentos 
aplicáveis.   

uma cópia das leis e dos regulamentos 
aplicáveis está disponível na farmácia. Os 
farmacêuticos e assistentes estão cientes das 
leis e dos regulamentos. Essas exigências 
estão incluídas nas políticas e procedimentos. 

29  Best practice Committee of the Health Care Association of New Jersey, Medication Management guideline. Hamilton, New Jersey, EuA. disponível em www.hcanj.org/bestpractices.
htm e no National guideline Clearinghouse: www.guideline.gov
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3)  um profissional devidamente 
habilitado, certificado e 
treinado supervisiona todas  
as atividades.   

Os arquivos de funcionários indicam que 
um farmacêutico habilitado supervisiona  
a farmácia.

4)  uma lista dos medicamentos 
para prescrição e pedido está 
disponível e é apropriada para 
a missão da instituição, para as 
necessidades dos pacientes e 
para os serviços prestados.   

um formulário ou outro documento lista os 
medicamentos disponíveis na instituição.

5)  Existe um procedimento 
definido para os casos 
de indisponibilidade de 
medicamentos, o qual inclui 
uma notificação àqueles que 
os prescreveram e sugestões 
de substituições.   

uma política ou um procedimento descreve 
o processo a ser seguido na hipótese de 
indisponibilidade dos medicamentos, como, 
por exemplo, notificação ao médico, com 
sugestões de alternativas.

6)  Os medicamentos são 
protegidos para evitar perda 
ou roubo.  

A política descreve a forma de controle  
dos medicamentos para evitar sua perda 
ou roubo.

7)  Os medicamentos são 
armazenados em condições 
apropriadas à estabilidade do 
produto.   

As observações das áreas nas quais os 
medicamentos são mantidos demonstram 
que os medicamentos são adequadamente 
armazenados. A temperatura dos 
refrigeradores é monitorada diariamente; 
os limites de variações são listados e 
os funcionários têm conhecimento das 
hipóteses nas quais as temperaturas 
não estão dentro dos limites. A norma 
“primeiro a entrar / primeiro a sair” (First in 
First out) é aplicada para evitar desperdício 
em virtude de medicamentos vencidos.

8)  As substâncias controladas são 
precisamente controladas de 
acordo com a legislação e o 
regulamento aplicáveis.  

um arquivo/registro é mantido para a 
administração das substâncias controladas.

9)  Os medicamentos emergenciais 
estão disponíveis nas unidades 
nas quais serão necessários ou 
estão em lugar de fácil acesso 
na instituição para atender às 
necessidades emergenciais.  

durante as rondas, carrinhos/caixas de 
emergência são trancados e os formulários 
de estoque devidamente preenchidos.

Estoques adequados de medicamentos 
críticos são mantidos.

10)  somente as pessoas 
autorizadas pela instituição, 
formação acadêmica, leis e/
ou regulamentos apropriados 
prescrevem ou pedem os 
medicamentos.  

uma política ou procedimento descreve 
as pessoas que, estão autorizadas a 
prescrever/solicitar medicamentos. 

11)  Os medicamentos prescritos 
ou solicitados são registrados 
para cada paciente e dose.  

Cada paciente possui um registro 
de medicamentos e cada dose de 
medicamento é registrada.
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12)  Os medicamentos são 
preparados e descartados 
em áreas limpas e seguras; o 
processo cumpre as leis, os 
regulamentos e os padrões 
de prática profissional. 

durante as rondas de segurança, as 
áreas para a preparação e descarte de 
medicamentos são observadas, estando 
limpas e separadas de possíveis agentes  
de contaminação.

13)  Os funcionários que 
preparam os produtos 
esterilizados são treinados  
em técnicas de assepsia.  

A documentação dos arquivos pessoais 
demonstra que os funcionários que 
preparam os produtos esterilizados 
receberam treinamento das técnicas de 
assepsia. A observação da prática confirma 
o seu cumprimento.

14)  Existe um sistema 
padronizado de descarte e 
distribuição de medicamentos 
na instituição.  

A observação dos colaboradores e as 
entrevistas com eles indicam que o 
mesmo processo é utilizado em toda a 
instituição para o descarte e a distribuição 
de medicamentos. por exemplo, um 
processo de recall é descrito quando os 
medicamentos são retirados do mercado. 

15)  Os medicamentos são 
apropriadamente etiquetados 
após a preparação.  

durante as rondas, nota-se que os 
medicamentos estão adequadamente 
etiquetados.

16)  Os efeitos dos medicamentos 
nos pacientes são 
monitorados, incluindo-se os 
efeitos colaterais.  

A documentação nos arquivos médicos 
indica a resposta dos medicamentos. 
por exemplo, se foi administrado um 
medicamento para dor, é anotado o 
alívio da dor do paciente; se tiverem 
sido administrados antibióticos, a 
documentação indica se a infecção 
terminou.

17)  Os efeitos colaterais são 
relatados no período exigido 
pela política. 

uma política ou um procedimento 
descreve o relato dos efeitos colaterais 
dos medicamentos. Os efeitos colaterais 
são monitorados, por exemplo, por meio 
do preenchimento de um relatório de 
incidentes. 

18)  Os erros e quase erros de 
medicações são reportados no 
período apropriado, por meio 
de um processo específico. 

uma política ou um procedimento define 
os erros e quase erros de medicação. um 
processo para o informe e a medição das 
taxas de de erros é implementado. 

19)  A instituição usa as 
informações reportadas sobre 
os erros e quase erros de 
medicações para melhorar 
os processos de uso de 
medicamentos. 

Os dados demonstram que os erros de 
medicação estão sendo reportados, e as 
providências são tomadas para a redução 
dos riscos.

20)  uma política sobre 
antibióticos é desenvolvida e 
implementada pelas equipes 
clínicas em colaboração com 
os funcionários da área de 
microbiologia.  

As políticas e os procedimentos são 
desenvolvidos para orientar o uso 
adequado de antibióticos, por exemplo, 
antibióticos para profilaxia cirúrgica. A 
adesão a essas políticas é monitorada.
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prINCípIO QMI.5 - eventos de alerta 
A instituição usa um processo definido para a identificação e administração dos eventos de alerta.

EsCOpO dO QMI.4 
A definição pela instituição de um evento de alerta inclui os eventos exigidos pela legislação ou pelo regulamento e aqueles entendi-

dos como sendo apropriados pela instituição. todos os eventos que atendam à definição são avaliados por meio de uma análise de 

causa-raiz verossímil30. Quando a análise de causa-raiz revela que as melhorias dos sistemas ou outros atos podem impedir ou, redu-

zir o risco de recorrência desses eventos de alerta, a instituição redesenha os processos e toma as demais providências apropriadas 

nesse sentido. È importante observar que o termo “evento de alerta” nem sempre se refere a um erro ou engano ou sugere qual-

quer responsabilidade legal específica.
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1)  A instituição definiu um 
evento de alerta, o qual inclui, 
no mínimo:

a.  falecimento imprevisto, que 
não esteja relacionado ao 
curso natural da doença 
do paciente ou, a uma 
condição subjacente;

b.  perda permanente de uma 
das principais funções, que 
não esteja relacionada ao 
curso natural da doença do 
paciente ou a uma condição 
subjacente; e

c.  local incorreto, procedimento 
incorreto, cirurgia em 
paciente incorreto.

uma política ou um procedimento define 
“evento de alerta” e inclui os elementos 
exigidos. Os documentos demonstram que 
a análise de causa foi realizada e que as 
providências foram tomadas em resposta 
ao evento de alerta. (tendo em vista que 
esses eventos ocorrem em hospitais no 
mundo todo, seria improvável que um 
hospital não possuísse um registro/histórico 
de eventos de alerta.).

2)  A instituição possui um 
processo por meio do qual 
identifica as áreas de alto risco 
em termos de segurança dos 
pacientes e dos funcionários.

uma política ou um procedimento descreve 
um processo para a identificação das 
áreas/processos de alto risco, como, por 
exemplo, avaliação proativa de riscos. Os 
planos, as atas de reuniões e os relatórios 
demonstram que a instituição identificou 
potenciais riscos e tomou ações proativas 
para sua redução.

3)  Os líderes da instituição 
realizam uma avaliação formal 
dos riscos de segurança de 
pacientes e funcionários, no 
mínimo, uma vez por ano.

Atas, relatórios ou outros documentos 
demonstram que a instituição realiza 
anualmente uma avaliação formal e 
gerenciamento dos riscos.

30 National patient safety Agency do reino unido. A guide to root Cause Analysis. disponível em: www.msnpsa.nhs.uk/rcatoolkit/course/iindex.htm
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prINCípIO ps.1 - identificação dos pacientes 
A instituição estabeleceu procedimentos para a identificação precisa dos pacientes.

EsCOpO dO ps.1 
Erros em razão de identificação incorreta de paciente podem ocorrer em todas as etapas do diagnóstico e do tratamento.. Os 

pacientes podem estar sedados, desorientados ou não estar completamente alertas; podem trocar de leitos, quartos ou locais 

dentro do hospital; podem ter doenças sensoriais; podem estar sujeitos a outras situações que acarretam erros na sua identifica-

ção correta. Este princípio inclui dois objetivos: em primeiro lugar, identificar de forma confiável o paciente, como a pessoa para 

a qual o serviço ou o tratamento é destinado; em segundo lugar, combinar o serviço ou tratamento ao paciente em questão. As 

políticas e/ou os procedimentos são desenvolvidos, colaborativamente, para aperfeiçoar os processos de identificação, incluindo, 

em especial, os processos utilizados para a identificação de um paciente: antes da cirurgia; ao administrar os medicamentos; san-

gue ou produtos sanguíneos; na coleta de sangue e em outras coletas para testes clínicos ou ao realizar quaisquer outros trata-

mentos ou procedimentos. As políticas e/ou os procedimentos exigem, no mínimo, duas formas de identificação de um paciente, 

tais como o nome do paciente, o número de identificação, a data de nascimento ou outras formas. O número do quarto do 

paciente ou sua localização não podem ser utilizados para identificação. As políticas e/ou os procedimentos estabelecem o uso de 

duas identificações distintas na instituição, tais como serviços laboratoriais aos pacientes, departamento de emergência ou centro 

cirúrgico. Os procedimentos para a identificação de pacientes comatosos, os quais não estão com a posse de documentos de 

identificação, também são incluídos.

sEgurANçA dOs pACIENtEs
(Patient SaFety - PS)
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1)  um processo colaborativo 
é utilizado para o 
desenvolvimento das políticas 
e/ou dos procedimentos que 
abordam com precisão a 
identificação dos pacientes.

Os médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde trabalham em 
conjunto para redigir e implementar as 
políticas e os procedimentos de forma a 
identificar com precisão os pacientes.

revisam as atas das reuniões e conversam 
com os funcionários sobre o seu 
envolvimento.

2)  As políticas e/ou os 
procedimentos exigem o uso 
de dois identificadores de 
pacientes, excluídos o uso 
do número do quarto do 
paciente ou sua localização. 
(As identificações dos recém-
nascidos podem ser distintas 
daquelas definidas para os 
pacientes adultos).

reveem a política e o procedimento.

3)  Os pacientes são identificados 
antes da administração de 
medicamentos, transfusão de 
sangue ou produtos de sangue.

perguntam aos funcionários da unidade 
como eles identificam os pacientes antes 
da administração de medicamentos ou 
transfusão de sangue. 

determinam se a resposta deles está de 
acordo com a política e o procedimento. 

Observa a prática.
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4)  Os pacientes são identificados 
antes da retirada de sangue  
ou de outros produtos para 
teste clínico.

perguntam aos funcionários da unidade 
como eles identificam os pacientes antes 
da administração de medicamentos ou 
transfusão de sangue. 

determinam se a resposta deles está de 
acordo com a política e o procedimento. 

Observa a prática.

5)  Os pacientes são identificados 
antes de receberem 
tratamentos e antes da 
realização de procedimentos.

perguntam aos funcionários da unidade 
como eles identificam os pacientes antes 
da administração de medicamentos ou 
transfusão de sangue. 

determinam se a resposta deles está de 
acordo com a política e o procedimento. 

Observa a prática.

prINCípIO ps.2 - Comunicação eficiente 
A instituição desenvolve uma metodologia para melhorar a eficiência da comunicação entre os profissionais de saúde.

EsCOpO dO ps.2 
Comunicação eficiente, que é oportuna, clara e compreensível ao destinatário, reduz os erros e resulta em maior segurança aos 

pacientes. A comunicação pode ser eletrônica, escrita ou verbal. As comunicações mais propensas a erros são as instruções de tra-

tamento dos pacientes prestadas verbalmente, inclusive aquelas pelo telefone. (um exemplo de comunicação propensa a erro são 

as informações de resultados de testes clínicos transmitidas verbalmente, como por meio de um telefonema dado pelo laboratório 

clínico à unidade de tratamento do paciente para relatar os resultados de exames). 

A instituição, colaborativamente, desenvolve uma política e/ou um procedimento para pedidos verbais e telefônicos, o qual inclui: 

• redigir ou registrar em um computador o pedido preenchido(ou o resultado do exame;  

• leitura o do pedido pelo solicitante (ou resultado do exame); e  

• confirmar que o que tenha sido redigido e a leitura estão corretos. 

(Essa prática é algumas vezes designada “ouça, leia e escreva”).

A política e/ou o procedimento identificam as alternativas adequadas quando o processo de leitura não seja possível, tais como no 

centro cirúrgico ou em situações de emergência.
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ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  um processo colaborativo 
é utilizado para o 
desenvolvimento de políticas 
e/ou procedimentos que 
melhorem a precisão das 
comunicações verbais e 
telefônicas.

Os médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde trabalham em 
conjunto para redigir e implementar as 
políticas e os procedimentos para as 
comunicações verbais e telefônicas. 

revisam as atas de reuniões e conversar 
com os funcionários sobre o seu 
envolvimento.

2)  Os pedidos verbais e 
telefônicos ou os resultados 
dos testes são escritos pelo 
destinatário do pedido ou do 
resultado do teste. 

reveem a política e o procedimento. 

reveem os arquivos médicos para 
determinar se a documentação relevante 
está completa.

3)  Os pedidos verbais/ telefônicos 
ou resultados dos testes são 
lidos pelo destinatário do pedido 
ou do resultado do teste.

perguntam aos funcionários sobre sua 
prática ao receber um pedido por telefone 
ou o resultado de um teste.

4)  O pedido ou o resultado 
do teste é confirmado 
pelo indivíduo que tenha 
apresentado o pedido ou o 
resultado do teste.

perguntam aos médicos, funcionários 
de laboratórios e do departamento 
de radiologia sobre seu processo de 
confirmação de pedidos e testes, nos quais 
se baseiem se realizados pelo telefone.

prINCípIO ps.3 - Medicamentos de alto risco 
A instituição desenvolve uma metodologia para melhorar a segurança dos medicamentos de alto risco.

EsCOpO dO ps.3 
Quando os medicamentos fazem parte do plano de tratamento de um paciente, a administração apropriada é essencial para 

garantir a sua segurança. uma questão de segurança de medicamentos frequentemente citada é a administração não intencional 

de eletrólitos concentrados (por exemplo, 2mEq/ml de cloreto de potássio ou concentração maior, fosfato de potássio, cloreto de 

sódio [0,9% ou concentração maior] e sulfato de magnésio [50% ou concentração maior]). Esse erro pode ocorrer quando um 

funcionário não tenha sido devidamente orientado pela unidade de tratamento do paciente, quando são utilizados enfermeiros 

que não tenham sido devidamente orientados ou durante emergências. Os meios mais eficazes para reduzir ou eliminar essa 

ocorrência é remover os eletrólitos concentrados da unidade de tratamento do paciente para a farmácia. A instituição, colaborati-

vamente, desenvolve uma política e/ou um procedimento que impede que esses eletrólitos concentrados estejam localizados nas 

áreas de tratamento dos pacientes, nas quais a administração incorreta pode ocorrer. A política e/ou o procedimento especifica 

quaisquer áreas na quais os eletrólitos concentrados sejam clinicamente necessários (como um departamento de emergência ou 

centro cirúrgico); a forma de sua etiquetagem clara e como eles são armazenados nessas áreas de forma que o acesso restrito 

impeça uma administração inadvertida.
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ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  um processo colaborativo é 
utilizado para desenvolver 
as políticas e/ou os 
procedimentos que tratam da 
localização, da etiquetagem 
e do armazenamento dos 
eletrólitos concentrados.

Os médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde trabalham em 
conjunto para redigir e implementar as 
políticas e os procedimentos para tratar dos 
eletrólitos concentrados. revisam as atas de 
reuniões e conversam com os funcionários 
sobre o envolvimento deles. 

2)  Os eletrólitos concentrados 
não estão presentes nas 
unidades de tratamento 
de pacientes, salvo se 
clinicamente necessários. se 
permitido pela política, são 
tomadas medidas para impedir 
a administração inadvertida 
nessas áreas. 

Observam, durante as rondas de segurança, 
se os eletrólitos concentrados não são 
mantidos nas unidades, salvo nos locais 
permitidos pela política. Nessas áreas 
permitidas (por exemplo, departamento de 
emergências, utI), verifique se eles estão 
devidamente armazenados e etiquetados.

prINCípIO ps.4 - local, procedimento e paciente corretos para cirurgia

A instituição desenvolve uma metodologia para garantir o local correto, o procedimento correto e a cirurgia do paciente correto.

EsCOpO dO ps.4 
O local incorreto, o procedimento incorreto e a cirurgia do paciente incorreto são ocorrências comuns e preocupantes em orga-

nizações de serviços de saúde. Esses erros resultam de uma comunicação ineficiente ou inadequada entre os membros da equipe 

cirúrgica, da falta do envolvimento dos pacientes na marcação do local cirúrgico e da ausência de procedimentos para a verifica-

ção da localização correta do local cirúrgico.

Os fatores que frequentemente contribuem para tais erros incluem a avaliação inadequada do paciente, uma cultura que não 

apoia uma comunicação aberta entre os membros da equipe cirúrgica, problemas de caligrafia ilegível e uso de abreviações.

é necessário que as organizações desenvolvam de forma colaborativa uma política e/ou um procedimento eficaz para a elimina-

ção desses problemas. As práticas baseadas nas evidências incluem aquelas descritas no safe surgery Checklist da OMC e no Joint 

Commission’s universal protocol for preventing Wrong site, Wrong procedure, Wrong person surgery™ . 

Os processos essenciais encontrados nesses protocolos são:

• a marcação do local cirúrgico ; 

• um processo de verificação pré-operatório; e  

• um período de intervalo para início de um procedimento.

A marcação do local cirúrgico envolve o paciente e é realizada com uma marca que não seja ambígua. A marca:

• deve ser adequado à instituição;  

• deve ser realizada pela pessoa que for realizar o procedimento (ou seja, pelo cirurgião);  

• deve ocorrer com o paciente acordado e consciente, se possível; e  

• deve estar visível após o paciente ter sido preparado e coberto.

O local da cirurgia é marcado em todos os casos envolvendo a lateralidade, estruturas múltiplas (dedos, joelhos, lesões) ou níveis 

múltiplos (coluna). O processo de verificação pré-operatório tem por objetivo:
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• verificar se o local, o procedimento e o paciente são os corretos; 

• garantir que todos os documentos, imagens e estudos relevantes estejam disponíveis, devidamente etiquetados e exibidos; e 

• verificar que quaisquer equipamentos e/ou implantes especiais necessários estejam presentes.

O período de intervalo para início de um procedimento permite que quaisquer questões que não tenham sido respondidas ou 

confusões sejam resolvidas. Esse intervalo é realizado no local no qual o procedimento será realizado, imediatamente antes do 

início do procedimento e envolve toda a equipe cirúrgica. A instituição determina a forma pela qual o processo deve ser resumida-

mente documentado, como, por exemplo, através de uma lista de verificação.

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  uma metodologia colaborativa 
é utilizada para desenvolver as 
políticas e/ou os procedimentos 
para garantir o local correto, o 
procedimento correto e o 
paciente correto, incluindo os 
procedimentos realizados em 
locais que não sejam o centro 
cirúrgico.

uma equipe multidisciplinar constituída 
por cirurgiões, anestesistas, enfermeiros 
cirúrgicos e técnicos e os funcionários 
designados ao centro cirúrgico trabalham 
em conjunto para o desenvolvimento 
de um processo que garante o local, 
procedimento e pacientes corretos.

2)  A instituição utiliza uma marca 
de clara compreensão para a 
marcação do local cirúrgico e 
envolve o paciente neste 
processo. 

pergunte aos membros da equipe 
cirúrgica sobre o processo utilizado para 
a marcação do local. Observe durante as 
rondas de segurança.

3)  A instituição utiliza um 
processo para a verificação 
de que todos os documentos 
e equipamentos necessários 
são mantidos ao alcance das 
mãos, estão corretos e em 
funcionamento.

revise a integralidade do checklist utilizado 
pela equipe cirúrgica para garantir que 
todos os documentos, equipamentos, 
etc., estejam em ordem. pergunte aos 
membros da equipe cirúrgica sobre o 
processo utilizado para garantir que todos 
os elementos sejam confirmados.

4)  A instituição usa uma lista de 
verificação e um procedimento 
período de intervalo para início 
de um procedimento cirúrgico.

revise a integralidade do checklist utilizado 
pela equipe cirúrgica para garantir que 
todos os documentos, equipamentos, 
etc., estejam em ordem. pergunte aos 
membros da equipe cirúrgica sobre o 
processo utilizado para garantir que todos 
os elementos sejam confirmados.

prINCípIO ps.5 - infecções hospitalares 
A instituição desenvolve uma metodologia para a redução do risco de infecções hospitalares.

EsCOpO dO ps.5 
A prevenção e o controle de infecções são desafiadores na maioria dos centros de saúde e taxas elevadas de infecções hospitalares é 

uma das principais preocupações dos pacientes e profissionais de saúde. As infecções comuns a todos os centros de saúde incluem 

as de trato urinário associadas a cateteres, as infecções de corrente sanguínea e pneumonia (normalmente associada à ventilação 

mecânica). é essencial para a eliminação dessas e de outras infecções a higiene adequada das mãos. As diretrizes internacionalmente 

aceitáveis de higiene das mãos estão disponíveis junto à Organização Mundial de saúde (OMC) e junto aos Centros de Controle e 

prevenção de doenças dos Estados unidos (united states Centers for disease Control and prevention - us CdC) – ver recursos referi-

dos nas notas de rodapé anteriores 36 a 40. 

A instituição possui um processo colaborativo para o desenvolvimento de políticas e/ou procedimentos que adaptam ou adotam as 

diretrizes de higiene das mãos vigentes publicadas e geralmente aceitas e para implementação de outras diretrizes.
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prINCípIO ps.6 - Prevenção de Quedas 
A instituição desenvolve uma metodologia para a redução do risco de infecções hospitalares.

EsCOpO dO ps.6 
Quedas representam uma parte significativa de lesões em pacientes hospitalizados. A instituição deve avaliar o risco de quedas dos 

pacientes e tomar as medidas para a redução desse risco e para a redução de lesões na hipótese de uma queda. A avaliação deve 

incluir histórico de quedas, medicamentos e revisão de consumo de álcool, classificação de passo e equilíbrio e muletas utilizadas 

pelos pacientes. 

A instituição estabelece e implementa um programa de redução/prevenção de risco de quedas, baseado em políticas e/ou procedi-

mentos, em modificações físicas nas dependências (por exemplo, instalação de corrimão, cobertura de solo antiderrapante etc.)

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A instituição adotou ou 
adaptou as diretrizes de higiene 
das mãos vigentes publicadas e 
geralmente aceitas.

reveem a política e os procedimentos 
adotados. As referências utilizadas (por 
exemplo OMC, us CdC, JCI) devem ser 
citadas no procedimento e datadas.

2)  A instituição implementa um 
programa eficaz de higiene 
das mãos.

realizam observações rotineiras das práticas 
de higiene das mãos. As unidades clínicas 
devem coletar os dados para todos os níveis 
de funcionários e relatar as descobertas ao 
Comitê de Controle/prevenção de Infecções.

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  um processo colaborativo 
é utilizado para o 
desenvolvimento de políticas 
e/ou procedimentos visando à 
redução de risco de lesões dos 
pacientes resultantes de quedas 
na instituição.

Os médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde trabalham em 
conjunto para redigir e implementar as 
políticas e os procedimentos para a redução 
de riscos de queda. revisam as atas de 
reuniões e conversam com os funcionários 
sobre o seu envolvimento

2)  A instituição implementa um 
processo para a avaliação 
inicial dos pacientes quanto 
ao risco de quedas, incluindo 
uma reavaliação dos pacientes 
quando indicado em virtude de 
uma alteração na sua condição, 
nos medicamentos etc.

reveem as políticas e os procedimentos, 
por exemplo, de avaliação e protocolo 
de risco de quedas. perguntam aos 
colaboradores sobre a forma de avaliação 
dos pacientes quanto ao risco de quedas. 
reveem os arquivos médicos para 
determinar se uma avaliação de quedas 
foi concluída e se as reavaliações foram 
realizadas conforme indicado.

3)  são implementadas medidas 
para reduzir o risco de quedas 
para aqueles que tenham sido 
considerados em risco.

Observam o uso de medidas preventivas 
de quedas durante as rondas de 
segurança. perguntam aos colaboradores 
sobre seu conhecimento do protocolo de 
risco de quedas.

Observam as medidas físicas tomadas, 
por exemplo, corrimões, superfícies 
antiderrapantes etc.
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prINCípIO FsE.1 - Segurança

A instituição planeja e implementa um programa para garantir um ambiente físico seguro.

EsCOpO dO FsE.1  
A instituição fornece um ambiente seguro. A prevenção e o planejamento são essenciais para a criação de dependências seguras 

e que garantam os cuidados com o paciente. para um planejamento eficaz, a instituição deve ter ciência de todos os riscos pre-

sentes nas instalações. Os objetivos são:

1. prevenir acidentes e lesões;  

2. Manter um ambiente seguro aos pacientes, familiares, funcionários e visitantes; e  

3. reduzir e controlar os possíveis danos e riscos.  

(Esses objetivos são especialmente importantes durante os períodos de obras e reformas). 

Ainda, para garantir a segurança, todos os funcionários, visitantes, fornecedores e terceiros são identificados e recebem crachás tem-

porários ou permanentes ou outra identificação. As áreas que devem ter segurança (tais como berçários) são seguras e monitoradas. 

As inspeções periódicas das instalações verificam possíveis danos, por exemplo, mobiliário cortante e quebrado que poderia causar 

lesões, locais nos quais inexistam saídas de incêndio, ou áreas restritas nas quais exista monitoramento /controle inadequado. Essas 

inspeções periódicas são documentadas e auxiliam a instituição a planejar e realizar melhorias e a planejar as benfeitorias ou substi-

tuições de instalações em longo prazo. Ao compreender os riscos presentes nas instalações físicas da instituição, a administração é 

capaz de desenvolver um plano pró-ativo para a redução desses riscos aos pacientes, familiares, funcionários e visitantes.

sEgurANçA dAs INstAlAçõEs E 
gErENCIAMENtO dE EMErgêNCIAs 
(FaCility SaFety anD eMerGenCy 

ManaGeMent - FSe)

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A instituição assegura que 
todos os funcionários, 
visitantes e fornecedores  
sejam identificados e todas  
as áreas restritas de risco  
sejam monitoradas e  
mantidas seguras.

No mínimo, todos os funcionários estão 
portando os crachás de identificação. Existe 
um processo para a seleção de visitantes  
e fornecedores.

verificam as áreas restritas (por exemplo, 
berçários) para medidas adicionais de 
segurança adequadas.

2)  A instituição possui um relatório 
de inspeção documentado, 
atualizado e preciso de suas 
instalações físicas.

uma inspeção apurada das instalações foi 
realizada no último ano. A inspeção foi 
realizada por um indivíduo/grupo confiável, 
por exemplo, um engenheiro.

3)  A instituição implementa um 
plano para a redução de riscos 
baseado em inspeções

Foi desenvolvido um plano e medidas foram 
implementadas para sanar os problemas 
encontrados durante a inspeção das 
instalações.

4)  A instituição planeja 
benfeitorias ou substituições na 
infraestrutura física necessária 
à operação contínua de 
instalações seguras e eficientes e 
para atender às exigências legais 
e regulatórias e realiza provisões 
para sua realização. 

O orçamento da instituição inclui uma 
provisão para as benfeitorias físicas 
necessárias.
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prINCípIO FsE.2 - Plano de materiais nocivos

A instituição possui um plano para o estoque, manuseio e uso de materiais nocivos e para o controle e descarte de materiais e 

resíduos nocivos.

EsCOpO dO FsE.2  
A instituição identifica e controla de forma segura os materiais e resíduos nocivos de acordo com um plano de gerenciamento de 

Materiais Nocivos (ou plano similar). Nestes materiais e resíduos incluem produtos químicos, agentes quimioterápicos, substâncias 

radioativas, gases e vapores tóxicos, e outros resíduos médicos e infecciosos regulamentados.

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A instituição identifica os 
materiais e resíduos nocivos 
e possui uma lista atualizada 
de todos esses materiais 
existentes em suas instalações. 

A lista dos materiais e resíduos nocivos está 
atualizada e é abrangente, e engloba todos 
os departamentos.

2)  um plano de gerenciamento de 
Materiais Nocivos estabelece:

a.  o estoque de materiais e 
resíduos nocivos,

b.  a etiquetagem apropriada 
dos materiais e resíduos 
nocivos,

c.  o manuseio, a armazenagem 
e o uso seguros de materiais 
nocivos,

d.  os procedimentos para lidar 
com vazamentos, exposições 
e outros incidentes;

e.  os procedimentos para 
divulgação e investigação de 
vazamentos, exposições e 
outros incidentes,

f.  os procedimentos para o 
descarte apropriado de 
resíduos nocivos,

g.  o uso apropriado dos 
equipamentos de proteção, e

h.  a documentação, incluindo 
quaisquer permissões, 
licenças e outras exigências 
regulatórias. 

um plano de gerenciamento de Materiais 
Nocivos (ou plano similar) descreve os 
processos para todos os elementos exigidos.

3)  Os materiais e resíduos nocivos 
são gerenciados de acordo com 
o plano de gerenciamento de 
resíduos Nocivos.

As entrevistas com os funcionários indicam 
que eles compreendem o plano de 
gerenciamento de Materiais Nocivos. 

Os cartazes e as sinalizações lembram os 
funcionários os principais procedimentos. 
durante as rondas de segurança, o 
manuseio e descarte de materiais e resíduos 
nocivos são observados, em conformidade 
com a política. 
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prINCípIO FsE.3 - Plano de gerenciamento de emergências

A instituição desenvolve e mantém um plano de gerenciamento de Emergências (ou plano similar) e um programa para atender 

às prováveis emergências, epidemias e aos desastres naturais ou outros desastres na comunidade.

EsCOpO dO FsE.3  
As emergências, epidemias e os desastres podem afetar diretamente a instituição, podendo variar, por exemplo, de danos causados 

por enchentes às áreas de tratamento de pacientes a um surto de gripe que impeça os funcionários de comparecerem ao trabalho. 

para responder de forma eficiente a essas situações, a instituição desenvolve um plano de gerenciamento de Emergências e um pro-

grama para gerenciar tais emergências. 

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A instituição identificou os 
principais desastres internos 
e externos e os principais 
eventos epidêmicos que 
possuam chances significativas 
de ocorrerem. 

um documento lista todos os principais 
desastres internos e externos e epidemias 
que poderiam trazer riscos à instituição.

2)  A instituição planeja sua 
resposta aos prováveis desastres. 
O plano estabelece os processos 
para

a.  a determinação do tipo, 
da probabilidade e das 
consequências de danos, 
ameaças e eventos;

b.  a determinação do papel da 
instituição nesses eventos;

c.  as estratégias de 
comunicação para os 
eventos;

d.  o gerenciamento dos 
recursos durante os 
eventos, inclusive de fontes 
alternativas;

e.  o gerenciamento de 
atividades clínicas durante 
um evento, incluindo locais 
alternativos de atendimento; 
e

f.  a identificação e atribuição de 
funções e responsabilidades 
aos funcionários durante um 
evento.

um plano de desastres aborda todas as 
ações a serem feitas para todos os riscos 
identificados.

3)  O plano de gerenciamento 
de Emergências é testado 
anualmente. Os funcionários 
participam, no mínimo, de 
um teste de preparação para 
emergências ao ano.

O treinamento dos funcionários quanto ao 
plano de gerenciamento de Emergências 
é documentado. O teste anual do plano 
é documentado com uma análise das 
descobertas e um plano de ações corretivas.
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prINCípIO FsE.4 - Planos de combate a incêndios / detecção de fumaça

A instituição planeja e implementa um programa para garantir que todos os ocupantes estejam seguros no caso de incêndio, 

fumaça ou outras possíveis emergências nas instalações.

EsCOpO dO FsE.4  
um incêndio é um risco sempre presente em um local de prestação de serviços de saúde. portanto, é necessário que todas as institui-

ções planejem a forma pela qual irão manter seus ocupantes seguros em caso de incêndio ou fumaça. A instituição adota medidas 

preventivas, incluindo:

• armazenamento e manuseio seguro de materiais inflamáveis (por exemplo, gases médicos inflamáveis como o oxigênio); 

• uso de sistemas de alerta rápido/detecção rápida, como patrulhamentos de fogo, detectores de fumaça e sirenes de incêndio; 

• instalação de mecanismos de extinção de fogo como mangueiras, extintores químicos e sistemas de sprinkler; 

• gerenciamento de substâncias nocivas relacionadas a quaisquer obras nos prédios ocupados por pacientes ou em suas adjacências; e 

• presença de saídas de emergência seguras e desobstruídas para pacientes, funcionários e visitantes em caso de incêndio.

tais planos e salvaguardas são exigidos, não importando a idade, dimensão ou tipo de construção das instalações.

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A instituição possui um 
programa para garantir que 
todos os ocupantes das 
instalações estejam seguros 
contra incêndio e fumaça (ou 
emergências de outra natureza). 
um plano de Combate a 
Incêndios especifica:

a.  a frequência de inspeções, 
testes e manutenção de 
sistemas de segurança e  
de combate a incêndios,

b.  os procedimentos para 
a evacuação segura das 
instalações em caso de 
incêndio ou fumaça,

c.  o processo de teste 
(incluindo a totalidade ou 
uma parte do plano), no 
mínimo, duas vezes ao ano,

d.  o treinamento necessário 
dos funcionários para a 
eficaz proteção e remoção 
de pacientes em caso de 
emergência, e 

e.  a participação dos 
funcionários, no mínimo, 
uma vez ao ano, nos testes 
de combate a incêndios.

um plano de Combate a Incêndios contém 
todos os elementos exigidos.

Existem evidências de que o plano é 
continuamente atualizado, por exemplo, 
considerando as alterações regulatórias, o 
desenvolvimento de instalações e as ações 
corretivas identificadas durante o teste  
do plano.

2)  O programa inclui a avaliação 
dos riscos de incêndio durante 
as obras nas instalações ou em 
suas adjacências.

As atas das reuniões da equipe de 
projeto de construção e os planos de 
ação descrevem como os riscos serão 
minimizados durante a construção.
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3)  Os sistemas de detecção e 
combate a incêndios são 
inspecionados, testados e 
mantidos em uma frequência 
determinada pela instituição.

um registro de manutenção indica as datas 
de inspeção, os resultados dos testes e a 
manutenção dos sistemas de combate  
a incêndios.

4)  Os funcionários são treinados 
para participarem do plano de 
Combate a Incêndios.

Os registros de participação dos 
funcionários nos treinamentos demonstram 
a quantidade de funcionários que 
participaram. O percentual de participação 
dos funcionários é monitorado.

5)  um plano de evacuação para 
combate a incêndio e fumaça 
é testado, no mínimo, duas 
vezes ao ano.

um relatório do treinamento de evacuação 
inclui uma análise do exercício e das ações 
corretivas tomadas.

6)  Os funcionários participam, 
no mínimo, de um teste de 
combate a incêndio e fumaça 
por ano.

são mantidos registros de participação  
dos funcionários.

7)  A instituição desenvolve e 
implementa política e planos 
para limitar o fumo. tais ações:

a.  aplicam-se a todos os 
pacientes, familiares, 
funcionários e visitantes; e

b.  eliminam o cigarro das 
instalações da instituição ou 
limitam ao mínimo o fumo 
às áreas designadas, onde 
não ocorra o tratamento 
de pacientes e que sejam 
ventiladas para o exterior da 
instituição.

Existe uma política de fumo escrita. 

Os sinais de proibição de fumo são 
claramente exibidos. A observação do 
comportamento dos fumantes na instituição 
demonstra que a política é respeitada.

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

prINCípIO FsE.5 - Manutenção dos equipamentos médicos

A instituição planeja e implementa um programa para a inspeção, o teste e a manutenção dos equipamentos médicos, documen-

tando os resultados.

EsCOpO dO FsE.5  
para garantir que os equipamentos médicos estejam disponíveis para uso e funcionem adequadamente, a instituição:

• mantém um inventário dos equipamentos médicos; 

• regularmente inspeciona os equipamentos médicos; 

• testa se os equipamentos médicos estão apropriados para seu uso e suas exigências; e 

• realiza manutenções preventivas.

Indivíduos qualificados prestam os serviços de manutenção. Os equipamentos são inspecionados e testados quando novos e, a 

partir de então, continuamente, da forma apropriada à idade e ao uso dos mesmos, ou considerando as instruções dos fabri-

cantes. As inspeções, os resultados dos testes e qualquer manutenção realizada são documentados, auxiliando garantir a con-

tinuidade do processo de manutenção e apoiando o planejamento de capital para substituições dos equipamentos, upgrades e 

outras alterações.
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ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  Existe um programa de 
registro, teste e manutenção 
de todos os equipamentos 
médicos.

um inventário de cada um dos itens de 
equipamentos individualmente numerados/
identificados encontra-se disponível. O 
inventário é atualizado quando novos 
equipamentos são adicionados ou quando 
os equipamentos são alienados. Os novos 
equipamentos são testados e registrados 
em um sistema de inventário. um processo 
de inspeção é registrado. 

uma etiqueta/adesivo com a data 
de inspeção encontra-se em cada 
equipamento. Os equipamentos são 
mantidos de acordo com as recomendações 
dos fabricantes.

2)  Indivíduos qualificados 
gerenciam o programa de 
manutenção de equipamentos 
médicos.

um engenheiro biomédico treinado 
é responsável pela manutenção dos 
equipamentos.

3)  são coletados e analisados 
os dados para o programa 
de gerenciamento dos 
equipamentos médicos. 

um relatório ou registro inclui as 
informações sobre a condição dos 
equipamentos, com recomendações.

prINCípIO FsE.6 - Gerenciamento de serviços básicos de infraestrutura

água potável, energia elétrica e gases médicos estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, através de fontes regula-

res ou alternativas, para atender às necessidades essenciais dos pacientes.

EsCOpO dO FsE.6  
O cuidado dos pacientes, de rotina e urgente, é realizado 24 horas por dia, todos os dias da semana, na maioria das instituições 

de serviços de saúde. portanto, uma fonte ininterrupta de água limpa e de energia elétrica é essencial para atender às necessida-

des dos pacientes. A instituição continuamente esforça-se para assegurar o fornecimento ininterrupto de água potável e de ener-

gia elétrica. podem ser utilizadas, para tanto, fontes regulares e alternativas.



46

ElEMENtO MENsurávEl INvEstIgAçãO pONtuAçãO OBsErvAçõEs

O QuE é NECEssárIO? COMO EstE ElEMENtO é AvAlIAdO? 0 5 10 QuAIs Os MOtIvOs 
pArA EstA pONtuAçãO?

1)  A qualidade da água é 
monitorada regularmente.

é mantido um registro de verificação da 
qualidade da água. são tomadas medidas 
se um problema é identificado.

2)  água potável, energia elétrica 
e gases médicos estão 
disponíveis 24 horas por dia, 
sete dias por semana.

se houver um problema de disponibilidade, 
é mantido um registro sobre a frequência 
desse problema.

3)  A instituição identificou as 
áreas e os serviços com maior 
risco, em caso de falha de 
energia, de contaminação  
da água e interrupção de  
seu fornecimento.

se houver um problema de disponibilidade 
de água ou energia, a instituição possui 
documentação que descreve as áreas e 
os serviços sob maior risco, como, por 
exemplo, pacientes em ventilação ou diálise.

4)  A instituição tem planos para 
o uso de fontes alternativas  
de energia e água em casos  
de emergência.

Considerando os riscos identificados, a 
instituição possui um plano descrevendo o 
que deve ser feito nestas situações. 

é mantido um fornecimento alternativo de 
energia, testado regularmente, havendo  
um registro de manutenção.

5)  Os principais sistemas, tais 
como de serviços públicos, 
gás médico e ventilação, são 
identificados, inspecionados, 
testados e mantidos pela 
instituição.

Os diagramas de serviços públicos, gás 
médico e sistemas de ventilação estão 
disponíveis. Os serviços de emergência, 
como a defesa Civil, possuem cópias desses 
diagramas em caso de incêndio ou outra 
emergência, sendo mantido um registro  
de manutenção para todos os sistemas.

6)  são coletados e analisados 
dados para fins de 
planejamento e melhoria, 
como, por exemplo, por meio 
de um programa de gestão  
de serviços médicos.

são mantidos os principais indicadores para 
o funcionamento eficiente dos serviços 
básicos de infraestrutura. Os relatórios 
ou as atas demonstram que os dados de 
monitoramento são revistos e utilizados 
para melhorar esses sistemas.

FONtEs dE INFOrMAçõEs dO IFC – AMBIENtAIs, dE COMBAtE A INCêNdIO E sEgurANçA
Fontes mais detalhadas estão disponíveis on-line nos endereços abaixo:

IFC Environmental, Health and safety guidelines for Health Care Organizations 

www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsBytitle/gui_EHsguidelines2007_HealthCareFacilities/$FIlE/Final+-

+Health+Care+Facilities.pdf

IFC performance standards on social and Environmental sustainability 

www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsBytitle/pol_performanceprincípios2006_full/$FIlE/IFC+performance+standards.pdf

IFC Environmental, Health and safety general guidelines (capítulo de life and Fire safety no capítulo 3.3, p. 79-81) 

www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsBytitle/gui_EHsguidelines2007_generalEHs/$FIlE/Final+-

+general+EHs+guidelines.pdf
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Após a conclusão da avaliação, a equipe pode calcular o desempenho. Esse exercício tem o objetivo de identificar as falhas de aten-

dimento aos princípios com o intuito de realizar melhorias e praticar as ações corretivas.  

* observação – a Maior Pontuação Possível será inferior se existirem princípios que não sejam aplicáveis (como por exemplo Fiv, 
transplante de órgãos). Subtraia 10 pontos da maior pontuação possível para cada elemento que não seja aplicável.

 FOrMulárIO dE pONtuAçãO dE 
dEsEMpENHO E IdENtIFICAçãO  

dE FAlHAs – 4º pAssO

Tabela 1: Pontuação de Autoavaliação

pONtuAçãO 
dA 1ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 2ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 3ª 

AvAlIAçãO

Governança ClíniCa e liderança 

CGL.1 documentos de governança, tais como estatutos, políticas/
procedimentos

1 A estrutura é descrita

2 Há planos estratégicos e operacionais

3 Há orçamento 

4 Há licença de operação

CGL.2 Gerente sênior responsável pelas operações

1 gerencia as operações diárias

2 Assegura o cumprimento das políticas

3 Assegura o cumprimento das leis e dos regulamentos

4 responde aos relatórios de inspeção e das agências regulatórias

5 planeja os serviços com a comunidade e demais prestadores de serviços

CGL.3 Fiscalização dos contratos

1 Ocorre a fiscalização da qualidade dos contratos

2 Os contratos de prestação de serviços atendem às necessidades dos 
pacientes

CGL.4 escopo dos serviços departamentais, das políticas e dos 
procedimentos

1 O escopo do serviço, de políticas e procedimentos é definido

2 Há coordenação e integração dos serviços

3 Há critérios de qualificação dos profissionais

4 Há processo de privilégio clínico

CGL.5 diretores de departamentos recomendam os espaços, 
equipamentos etc.

1 diretores de departamentos recomendam os espaços, equipamentos etc.

2 Há processos para resposta na hipótese de falta de recursos
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CGL.6 Programas de recrutamento, contratação e desenvolvimento  
de funcionários

1 Há programa de recrutamento e contratação

2 Há programa de orientação aos funcionários 

3 Há plano de desenvolvimento pessoal de funcionários e plano de 
educação continuada

4 Há programa de saúde e segurança de empregados

ToTAL MáxiMo PossíveL = 210

Percentual atingido % % %

ÉtiCa e direitos dos PaCientes

ePR.1 verificação de credenciais dos profissionais

1 Formação acadêmica, escolaridade e treinamento são verificados

2 Há arquivos separados para os profissionais

3 Os arquivos são revistos, no mínimo, a cada três anos

ePR.2 Processos de apoio aos direitos de pacientes e familiares

1 Há políticas e procedimentos que resguardam os direitos dos pacientes 

2 grupos vulneráveis são protegidos contra abuso

3 As informações sobre a saúde são confidenciais

4 Os pacientes/familiares são informados de seus direitos 

5 pacientes podem apresentar reclamações

ePR.3 Consentimento informado

1 Há política/procedimento de consentimento informado

2 Funcionários são treinados para obter o consentimento informado

3 O consentimento informado é concedido para procedimentos/ 
tratamentos de alto risco

4 processo quando terceiros podem conceder um consentimento 
informado

ePR.4 estrutura de gerenciamento ético

1 ética e normas jurídicas são determinadas

2 Há divulgação da propriedade institucional

3 Há descrição honesta dos serviços oferecidos

4 Há faturamento correto dos serviços

5 São divulgados e resolvidos os conflitos de interesses financeiros

6 Os funcionários são apoiados ao tratar de questões éticas

7 Há informe seguro de preocupações de natureza ética e jurídica

pONtuAçãO 
dA 1ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 2ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 3ª 

AvAlIAçãO
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pONtuAçãO 
dA 1ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 2ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 3ª 

AvAlIAçãO

ePR.5 doação de órgãos e tecidos

1 Os pacientes/familiares recebem apoio para as decisões de doação

2 Há políticas e procedimentos para a doação de órgãos e tecidos 

3 Os funcionários são treinados sobre as políticas e procedimentos

4 Há consentimento informado válido para doadores vivos

5 A instituição coopera com as organizações da comunidade

ePR.6 Políticas e procedimentos de saúde reprodutiva  
(fertilização in vitro)

1 Os serviços de fertilização in vitro estão integrados aos serviços de 
MCH (Maternal and Child health – saúde Materna e Infantil)

2 As políticas e procedimentos dos serviços apoiam os direitos das 
mulheres

3 Os funcionários são treinados sobre exame, diagnóstico, 
encaminhamento e transferência

4 Os procedimentos e equipamentos são padronizados

5 Os pacientes recebem informações completas

6 Os doadores recebem informações completas

7 é mantido um registro de fertilização in vitro

8 O registro está ligado aos registros nacionais de saúde

ePR.7 serviços de interrupção de gravidez

1 As políticas e os procedimentos dos serviços apoiam os direitos das 
mulheres

2 Os funcionários estão treinados para a seleção, o exame, o 
diagnóstico, o encaminhamento e a transferência

3 Os procedimentos e equipamentos são padronizados

4 Os pacientes recebem informações completas

ePR.8 testes de pesquisa clínica

1 Os benefícios e as questões éticas são totalmente considerados antes 
do procedimento

2 Há fiscalização pelo comitê de pesquisa

3 Os pacientes apropriados são identificados e informados da forma de 
obtenção de acesso

4 Há políticas e procedimentos de pesquisa

5 O consentimento informado é obtido

6 Os pacientes são informados sobre a possibilidade de recusa de sua 
participação

ToTAL MáxiMo PossíveL = 420

Percentual atingido % % %
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pONtuAçãO 
dA 1ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 2ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 3ª 

AvAlIAçãO

Mensuração de Qualidade e Melhorias

QMi.1 diretrizes e rotinas de prática clínica

1 Os clínicos usam as diretrizes e rotinas de práticas clínicas

2 Há processo para a implementação das diretrizes e rotinas

3 uma diretriz ou rotinas é desenvolvida por ano

QMi.2 envolvimento e suporte da liderança

1 Há metodologia sistemática para a melhoria de qualidade

2 Há Comitê de Qualidade Multidisciplinar

3 Os líderes estabelecem prioridades para as atividades de melhoria

4 Os líderes recebem relatórios de qualidade e agem com base neles

5 Há programa de treinamento de melhoria de qualidade

6 Há indicadores clínicos

7 Há indicadores administrativos

QMi.3 Prevenção e controle de infecções

1 programa de controle de infecções é coordenado

2 recursos adequados são alocados

3 Há fiscalização sistemática e proativa

4 processos são implementados para impedir ou reduzir as infecções

5 Há limpeza e esterilização de equipamentos

6 Há gerenciamento de lavanderia e rouparia

7 Há descarte de materiais infecciosos

8 Há descarte de instrumentos cortantes e agulhas

9 Há limpeza da cozinha e na preparação de alimentos

10 riscos e impacto de construção são gerenciados

11 Há procedimentos de isolamento

12 são seguidos procedimentos universais

13 Os funcionário são orientados acerca das políticas e dos 
procedimentos de controle de infecções

14 pacientes e familiares são orientados sobre a redução de transmissões

15 Há redução do risco das infecções hospitalares aos funcionários

QMi.4 uso de medicamentos

1 Há políticas e procedimentos para medicamentos

2 serviços farmacêuticos e uso de medicamentos cumprem as leis

3 Há supervisor de farmácia licenciado e treinado

4 Há lista de medicamentos
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pONtuAçãO 
dA 1ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 2ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 3ª 

AvAlIAçãO

5 Há processo para informar os médicos da indisponibilidade de 
medicamentos

6 Medicamentos são protegidos contra perda ou roubo

7 Medicamentos são devidamente armazenados

8 Há inventário de substâncias controladas

9 Medicamentos de emergência estão disponíveis

10 Medicamentos são prescritos por funcionários habilitados

11 Há revisão e verificação da indicação dos medicamentos

12 Medicamentos são preparados e descartados em áreas limpas e seguras

13 Funcionários são treinados em técnicas de assepsia

14 Há sistema uniforme de descarte e distribuição de medicamentos

15 Medicamentos são devidamente etiquetados após sua preparação

16 Os efeitos dos medicamentos são monitorados

17 Efeitos colaterais são relatados

18 Erros e quase erros de medicação são relatados

19 Informe de erros médicos é utilizado para melhoria dos processos

20 Há política de antibióticos

QMi.5 eventos de alerta

1 Há definição de eventos de alerta

2 As áreas de alto risco são identificadas

3 Os riscos aos pacientes e de segurança são formalmente avaliados 
anualmente

ToTAL MáxiMo PossíveL = 480

Percentual atingido % % %

seGurança dos PaCientes

Ps.1 identificação de pacientes

1 Há processo colaborativo para o desenvolvimento de políticas/
procedimentos

2 Há uso de duas identificações de pacientes

3 Há identificação do paciente antes da administração de 
medicamentos, sangue etc.

4 Há identificação do paciente antes da coleta de sangue ou de outros 
materiais

5 Há identificação do paciente antes dos tratamentos ou procedimentos
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pONtuAçãO 
dA 1ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 2ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 3ª 

AvAlIAçãO

Ps.2 Comunicação segura

1 Há processo colaborativo para o desenvolvimento de políticas/
procedimentos

2 solicitação verbal ou feita por telefone é escrita pelo destinatário do 
pedido ou do resultado do teste escrita

3 Há leitura da solicitação é feita verbalmente ou por telefone

4 solicitação e/ou resultado de testes são confirmados

Ps.3 Medicamentos de alerta máximo

1 Há processo colaborativo para o desenvolvimento das políticas / 
procedimentos

2 Os medicamentos de alerta máximo não estão presentes nas unidades

Ps.4 local, procedimento e paciente corretos para cirurgia

1 Há processo colaborativo para o desenvolvimento de políticas/
procedimentos

2 Há marcação de compreensão clara para a identificação do local da cirurgia

3 Há verificação de documentos, equipamentos ao alcance das mãos, 
corretos e em funcionamento

4 Há lista de verificação e procedimento do período de intervalo

Ps.5 infecções hospitalares

1 Há diretrizes de higiene das mãos

2 Há programa eficaz de higiene das mãos

Ps.6 risco de quedas

1 Há processo colaborativo para o desenvolvimento de políticas/ 
procedimentos

2 Há avaliações de risco de quedas

3 Há mensurações de redução de risco de quedas

ToTAL MáxiMo PossíveL = 200

Percentual atingido % % %

seGurança de instalações e GerenCiaMento de eMerGênCias

Fse.1 Programa para um ambiente seguro

1 Há identificação de funcionários, visitantes e fornecedores

2 Há inspeção física das instalações

3 Há plano de redução dos riscos identificados durante a inspeção

4 Há planos para melhoria e substituição de sistemas
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pONtuAçãO 
dA 1ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 2ª 

AvAlIAçãO

pONtuAçãO 
dA 3ª 

AvAlIAçãO

Fse.2 Materiais nocivos

1 Há lista dos resíduos nocivos

2 Há plano abrange os processos listados

3 Há materiais nocivos gerenciados de acordo com o plano

Fse.3 Plano de gerenciamento de emergências

1 Há identificação dos potenciais desastres internos e externos

2 Há plano de resposta aos desastres identificados

3 Há plano testado anualmente

Fse.4 Planos de incêndio / fumaça

1 Há plano de combate a incêndios

2 Há avaliação de incêndios durante a construção

3 Há inspeção de sistemas de detecção e combate de incêndios 

4 Funcionários são treinados para a participação nos planos de combate 
a incêndios

5 plano de evacuação em incêndios é testado duas vezes por ano

6 Os funcionários participam de um teste de combate a incêndios anualmente 

7 Há políticas de fumo

Fse.5 Manutenção dos equipamentos Médicos

1 Há programa para teste, manutenção e inventário de equipamentos

2 Funcionários qualificados gerenciam os equipamentos médicos

3 Há dados para o programa de gerenciamento dos equipamentos médicos

Fse.6 Gerenciamento de utilidades

1 Há monitoramento de qualidade da água

2 Há água potável, energia elétrica e gás médico 24/7

3 áreas de risco são identificadas

4 Há planos de fontes alternativas de energia e água

5 O principais sistemas são identificados, inspecionados e mantidos

6 Há dados para gerenciamento de utilidades médicas Há 

ToTAL MáxiMo PossíveL = 260

Percentual atingido % % %

PRinCíPios GeRAis ATendidos – soMATÓRiA dA PonTUAÇÃo  
dos PRinCíPios AvALiAdos

(MáxiMo PossíveL = 1.570*)

Princípios Gerais Atendidos – Percentual % % %

A equipe estará apta a determinar o percentual dos princípios atendidos para cada categoria, bem como o percentual geral dos prin-
cípios atendidos Este percentual será um guia para a equipe das principais falhas e de onde a instituição deve focar sua atenção. A 
equipe deve preparar um gráfico da pontuação geral e utilizar esse percentual como uma mensuração do progresso contínuo.
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ANExO I: CódIgO dE CONdutA IFC pArA INstItuIçõEs dE sAúdE 
oBJetivo  

Estabelecer uma cultura de franqueza, confiança e integridade em práticas comerciais. Este documento servirá para guiar o com-

portamento e para assegurar conduta ética sobre valores da International Finance Corporation (IFC).

PolítiCa 
é esperado que as organizações que recebam recursos da IFC mantenham elevados princípios de integridade profissional e comer-

cial, cumpram com todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis, detenham transgressões e evitem situações e comportamen-

tos os quais poderiam ser razoavelmente previstos que refletissem negativamente em relação à integridade ou reputação da IFC. 

Antes dos contratos de financiamento, os diretores da instituição devem receber este documento e é exigido que assinem uma 

declaração de Código de Conduta. Essa declaração indicará que o documento foi lido e compreendido, que a instituição con-

duzirá negócios de acordo com as expectativas previstas, que conduta proibida será evitada e que quaisquer conflitos relevantes 

serão divulgados.

O escopo dessas diretrizes não é tentar prever ou definir cada situação que pode ou poderia envolver uma violação à ética. A intenção é 

especialmente focar em situações que provavelmente levantarão preocupações efetivas ou potenciais ou refletirão negativamente sobre 

a integridade ou reputação da IFC. A intenção é ainda focar na expectativa da IFC, no sentido de que, em situações questionáveis ou 

imprevistas, a divulgação tempestiva facilitará a resolução satisfatória, antes que qualquer situação se torne problemática. 

durante e, conforme aplicável, subsequentemente ao contrato com a IFC, as seguintes questões deverão ser divulgadas e evitadas 

ou gerenciadas, conforme adequado:

1. Cumprimento de leis e regulamentos 
A instituição assegurará que toda atividade realizada pela instituição ou em nome dela cumpra as leis e regulamentos aplicáveis.

2. adesão a princípios éticos 
As instituições irão, de maneira precisa e honesta, representar seus serviços e não irão se envolver em qualquer atividade que pre-

tenda fraudar qualquer indivíduo ou instituição de dinheiro, bens ou serviços honestos.

3. Foco no cliente 
A instituição tem a responsabilidade de assegurar que não há transigências ao oferecer o mais alto padrão de serviços e que todo 

aspecto de suas operações promova e reflita esses padrões. Ninguém deve obter vantagem indevida de qualquer pessoa por meio 

de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas ou declaração inverídica de fatos relevantes. 

4. inexistência de discriminação 
discriminação ou assédio com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, idade ou deficiência não são tolerados. 

5. Confidencialidade 
A instituição deverá manter a confidencialidade de clientes e aquela relacionada a seus usuários dos serviços e demais informa-

ções confidenciais, de acordo com princípios legais e éticos aplicáveis. 

6. registros 
todos os registros, documentos e relatórios da instituição devem ser precisos, completos e não adulterados.

ANExOs
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7. ausência de conflitos de interesse 
Executivos, administradores, empregados e membros do Conselho têm um dever de lealdade perante a instituição. As pessoas 

que detiverem referidos cargos não poderão utilizar suas posições para obter lucros pessoais ou para auxiliar outras na obtenção 

de lucros sob qualquer forma a expensas da instituição. 

8. relacionamento comercial 
Operações comerciais junto a representantes, contratados e demais terceiros serão tratadas adequadamente, sem oferta, alicia-

mento ou aceitação de presentes e favores ou outros induzimentos impróprios em troca de influência ou assistência em uma ope-

ração. Atividades comerciais devem ser conduzidas com base em práticas justas de concorrência. todas as aquisições de serviços e 

fornecimentos devem se originar de fontes qualificadas e confiáveis e se basear em fatores objetivos, consistentes com as políticas 

e os procedimentos da instituição.

9. segurança ocupacional 
uma instituição cumpre com todas as leis e regulamentos relacionados à segurança ocupacional. Isso exige uma participação ativa 

na manutenção de um ambiente de trabalho seguro e inclui a observância de procedimentos de segurança estabelecidos e a reali-

zação de recomendações para alterações, quando necessárias. 

10. Pesquisa clínica 
A instituição possui um comitê ou outro mecanismo para verificar toda a pesquisa dentro da instituição. Qualquer pessoa inscrita 

em pesquisa clínica está integralmente informada acerca dos riscos e benefícios e de seu direito de se recusar em participar ou da 

possibilidade de deixar a atividade.

11. doação e transplante de órgão 
A instituição segue o guia de princípios da OMs sobre o transplante de órgãos Humanos.

A retirada de órgãos de pessoas vivas não é assumida quando houver bases razoáveis para suspeitar de que a doação é realizada 

por coerção ou que uma remuneração financeira é esperada pelo doador.

A instituição permite a alocação de órgãos somente com fundamento em critérios moralmente relevantes. 

O transplante é proibido quando a chance de sucesso for insuficiente para justificar os riscos. 

A compra e venda de órgãos não é realizada ou tolerada pela instituição.

A coleta de órgãos sem o consentimento prévio de pacientes mortos (ou de seus representantes legais) não é realizada ou tole-

rada pela instituição.

12. escolha de sexo  
A seleção de sexo, através da opção de interromper uma gravidez que não por motivos médicos, não é realizada ou tolerada. Isso 

inclui uma série de práticas correlatas, incluindo o mapeamento via ultrassom da gestação, quando há fundamentos razoáveis 

para suspeitar um risco de interrupção da gravidez que dependa da determinação quanto ao sexo do embrião.

13. tecnologias de reprodução assistida  
Intervenções de processos procriativos humanos (por exemplo, fertilização in vitro (fertilização in vitro), transferência intrafalopiana de 

gameta (gIFt), inseminação artificial pelo doador (AId) são realizadas com a devida consideração à confidencialidade em relação ao 

doador, aos limites de idade dos pais, a casais de mesmo sexo, à titularidade de espermas/óvulos doados, à transferência múltipla de 

embriões e a teste genético. todos esses procedimentos são conduzidos de acordo com as leis e os regulamentos do país.

A exploração de clientes que visem à reprodução assistida (por exemplo, por meio de procedimentos de exames não exigidos ou 

de procedimentos cujos resultados de rendimentos sejam improváveis) ou de doadores de óvulos é proibida. 

A coleta de células tronco deve ser realizada mediante a expressa permissão do doador, de acordo com as leis e os regulamentos do país. 

14. Mutilação genital feminina 
A circuncisão feminina não é realizada ou tolerada pela instituição.
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