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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

 

GESTÃO DE RISCOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL 

 
Proposta textual de 

software para gestão 
interna de notificações de 

incidentes 

Pesquisadora principal: Fernanda Cordeiro Sirtoli Vantil 
(Mestranda) 

Orientadora: Profª Drª Eliane de Fátima Almeida Lima 

Coorientadora: Profª Drª. Cândida Caniçali Primo 

 

Mensagem Inicial 

Olá!  

Esse espaço existe para que eventos, que podem causar danos ao paciente, sejam 
notificados. O objetivo é minimizar danos que podem ser causados ao paciente no 
ambiente hospitalar.  

Sua notificação pode ser sem identificação, ou, caso queira ter retorno sobre as 
condutas tomadas, identifique-se com seu nome e forneça um endereço de e-mail 
válido.  

Identificação 

⃞ Notificação sem identificação. 

⃞ Notificação com  identificação. 

Preencha os campos:  
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Nome: 

E-mail: 
 

Tipo de Evento  

Tipo de evento a ser notificado: 

⃞  Violência física com dano. 

⃞  Violência sexual. 

⃞  Quedas com danos. 

⃞  Quedas sem danos (inclusive as quase quedas). 

⃞  Lesão (ferida ou trauma) por contenção mecânica. 

⃞  Evasão de paciente. 

⃞  Ocorrência de erro na prescrição do medicamento. 

⃞  Ocorrência de erro na dispensação do medicamento pela farmácia (dispensação 
de medicamento incorreto, medicamento com data de validade expirada, etc). 

⃞  Ocorrência de erro na administração do medicamento no paciente.  

⃞  Ocorrência de identificação incorreta com danos. 

⃞ Ocorrência de identificação incorreta sem danos (inclusive as situações em que o 

paciente está sem identificação). 

⃞  Ocorrência de falta de condições para higienizar as mãos. 

⃞  Outro. Especificar: _______________________________________________ 

Dados referentes ao Evento 
 
Data: ___/___/___ 

Horário: ___h e ____min.  

1. Descrição da ocorrência: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2. Profissionais que avaliaram o paciente após o evento:  
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⃞  Técnico em enfermagem 

⃞  Enfermeiro 

⃞  Médico 

⃞  Outro profissional. Especificar:_______________________________________ 

3. Houve dano ao paciente?       ⃞ Não     ⃞ Sim. 
Especificar:__________________________________________________________ 

Mensagem Final 

Agradecemos por notificar. Essa atitude auxilia na busca por uma assistência segura 
em nossa Instituição. 
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Realização: 
  

 
 

Apoio: 
 
 
 

	

	

	

	

 

A produção técnica foi registrada na Secretaria Estadual de Saúde. 
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