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Resumo 

 

No contexto da hospitalização infantil especificidades influenciam na segurança do paciente, 

sendo o público pediátrico detentor de dano três vezes maior do que os adultos em mesma 

situação. Conforme o desenvolvimento da gestão da qualidade houve incrementos de 

ferramentas, programas e métodos de qualidade para a diminuição de erros relacionados à 

assistência à saúde. Dentre as ferramentas utilizadas mundialmente para reduzir a ocorrência 

de erros na assistência à saúde, destacam-se a Análise de Causa-Raiz (ACR) e Análise Modal 

de Falhas e Efeitos (AMFE). O objetivo do estudo foi analisar a utilidade das ferramentas 

Análise de Causa Raiz (ACR) e Análise Modal de Falhas e Efeitos (AMFE) para a melhoria da 

assistência qualificada em unidades pediátricas. Trata-se de uma revisão sistemática de 

literatura, baseada no protocolo PRISMA. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: 1. 

Scopus, 2. Ebsco, 3. Scientific Electronic Library Online (SciELO), 4. Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 5. Web of Science, 6.Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 7.Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL), 8.Cochrane Library, 9. Science Direct, 10. National 

Library of Medicine and Nattional Institutes of Health (PubMed), 11.Índice Bibliográfico 

EspañolenCiencias de laSalud (IBECS), 12. Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 13. Pan 

American Health Organization (PAHO), 14.Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (WHOLIS) e 15.Wiley Online Library. A análise qualitativa dos artigos foi realizada 

através da aplicação de uma versão adaptada e resumida do guia SQUIRE 2.0. Foram 

recuperados 8.254 estudos nas buscas nas bases de dados, após análise utilizando os critérios 

de inclusão e exclusão pertinentes, foram incluídos 15 artigos na revisão. Desses, 09 foram 

publicados entre 2013 e 2018, 05 foram desenvolvidos nos EUA, 12 utilizaram AMFE em 

diversas temáticas. A aplicação das ferramentas AMFE e ACR acarretou em mudanças e 

melhorias significativas nos serviços que as implementaram, sendo essas ferramentas de 
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qualidade satisfatórias para detectar oportunidades de melhoras, empregando metodologias 

específicas para redução de danos, aumentando assim a segurança do paciente. 

Descritores: Pediatria; Segurança do paciente; Análise Modal de Falhas e Efeitos; Análise de 

Causa Raiz. 

 

 

 

 

Abstract 

 

In the context of child hospitalization, specifics influence the safety of the patient, with the 

pediatric public having three times greater damage than adults in the same situation. According 

to the development of quality management, there were increments of tools, programs and 

quality methods for reducing errors related to health care. Among the tools used worldwide to 

reduce the occurrence of errors in health care, we highlight the Root Cause Analysis (ACR) 

and Modal Analysis of Failures and Effects (AMFE). The objective of the study was to analyze 

the usefulness of the Root Cause Analysis (ACR) and Modal Failure and Effects Analysis 

(AMFE) tools to improve qualified care in pediatric units. This is a systematic literature review, 

based on the PRISMA protocol. The following databases were used: 1. Scopus, 2. Ebsco, 3. 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), 4. Latin American and Caribbean Literature in 

Health Sciences (LILACS), 5.Web of Science, 6 (CINAHL), 8. Cochrane Library, 9. Science 

Direct, 10. National Library of Medicine and Natural Institutes of Health (PubMed), 11. Pan 

American Health Organization (PAHO), 14. Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (WHOLIS), and 15 Wiley Online Library. The qualitative analysis of the articles was 

done through the application of an adapted and summarized version of the SQUIRE 2.0 guide. 

8,254 studies were retrieved in database searches, after analysis using the relevant inclusion 

and exclusion criteria, 15 articles were included in the review. Of these, 09 were published 

between 2013 and 2018, 05 were developed in the USA, 12 used AMFE in several themes. The 

application of AMFE and ACR tools has led to significant changes and improvements in the 

services that have implemented them, and these quality tools are satisfactory for detecting 

improvement opportunities, using specific harm reduction methodologies, thus increasing 

patient safety. 

Keywords: Pediatrics; Patient safety; Health failure mode and effect analysis; Root Cause 

Analysis. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esse trabalho se deu pela janela de oportunidade dada pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde. Meu orientador, Prof. Dr. 

Rodrigo Dantas, sugeriu o tema do trabalho e me motivou a desenvolvê-lo. Como a minha 

grande paixão é a área da Pediatria, meu coração se inclinou para realizar a pesquisa na 

perspectiva da melhoria da qualidade nas unidades de saúde Pediátricas.  

Em parceria com duas bolsistas do programa de iniciação científica do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Urgência e Emergência e Terapia Intensiva (NEPET) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), iniciamos a pesquisa nos moldes de uma revisão 

sistemática em quinze bases de dados com a finalidade de encontrar artigos científicos que 

descrevessem a aplicação das ferramentas da qualidade, Análise de Causa Raiz (ACR) e 

Análise Modal de Falhas e Efeitos (AMFE), em unidades pediátricas revelando a melhoria da 

qualidade alcançada. 

Poucas são as pesquisas no Brasil na área da saúde da criança utilizando as ferramentas 

ACR e AMFE. Os resultados dessa pesquisa nos leva a refletir sobre o quanto precisamos 

aperfeiçoar nossas práticas nos locais de trabalho onde estamos inseridos. Portanto, essa 

pesquisa servirá de estímulo para outros pesquisadores na busca da melhoria da qualidade 

voltada para a segurança do paciente. 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo próprio 

de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGQualiSaúde/UFRN). O trabalho de Conclusão de Mestrado encontra-se 

no formato de um artigo científico que segue as normas do periódico escolhido para a sua 

submissão. Assim, as referências bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as 

normas Vancouver. 
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 A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, bem como o 

objetivo desta investigação no formato de artigo científico.  

A seção seguinte intitulada Metodologia tem como tarefa sistematizar os procedimentos 

metodológicos percorridos para a execução do trabalho.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes encontrados 

através do desenvolvimento do trabalho. 

A Discussão do artigo apresenta um diálogo entre os resultados do presente trabalho 

encontrado no serviço de saúde e a literatura científica. E as Conclusões encerram o artigo 

científico destacando os principais resultados e apontando para as novas investigações. 
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1. ANEXAÇÃO DO ARTIGO 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

A macrocomplexidade dos serviços de saúde e do ambiente hospitalar têm cada vez 

mais inserido inovações tecnológicas desenvolvidas para a prestação da assistência aos clientes, 

entretanto, essas novidades oferecem inúmeros riscos à segurança do paciente. É incontestável 

que o paciente tem o direito a uma assistência à saúde de qualidade, sendo necessário que, para 

isso, seja ofertado durante todo o processo de atenção um serviço à saúde fundamentado, 

competente, seguro e adequado (1). 

Em 1999, a segurança do paciente adquiriu perceptividade quando, nos Estados Unidos 

da América (EUA), o Institute of Medicine (IOM) publicou o documento “To err is Human: 

building a saferhealth system” (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro) 

evidenciando dados alarmantes devido à averiguação de que 44.000 a 98.000 pessoas morrem 

anualmente por erros no processo assistencial, e que danos resultantes de eventos adversos 

possíveis de prevenção acarretavam gastos de 17 a 29 bilhões de dólares todos os anos (2-3). 

Estima-se que, na Europa, 10,8% dos pacientes hospitalizados foram acometidos por eventos 

adversos. No Brasil, pesquisa realizada em hospitais do Rio de Janeiro, verificou incidência de 

7,6% desses eventos, dos quais 66,7% poderiam ter sido prevenidos (4-5). 

Com isso, governos e organizações internacionais iniciaram estratégias mundiais em 

prol da prevenção de falhas no cuidado à saúde e em 2004, a 57º Assembleia Mundial da Saúde 

apoiou a criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente responsável por liderar 

internacionalmente os programas de segurança do paciente. O Brasil participa do movimento 

mundial e vem trabalhando com os Desafios Globais para a Segurança do paciente que norteiam 

os países que desejam implantá-los, assim como, orientam e identificam as devidas condutas 

que auxiliam a evitar riscos para os pacientes (1). 

Existem inúmeras limitações na área da saúde, sendo muitos delas crônicas e graves 

influenciando diretamente no atendimento, gerando custos elevados e prejudicando a qualidade 

do serviço. No contexto da hospitalização infantil, especificidades quanto ao peso, idade, 

estágio de desenvolvimento e condições clínicas estão envolvidos nos fatores influenciadores 

na segurança do paciente, sendo o público pediátrico detentor de dano três vezes maior do que 

os adultos em mesma situação. Registros demonstram que em uma unidade de cuidados 

intensivos pediátricos para atendimentos oncológicos, de 110 erros de medicação, apenas 71 
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notificações foram registradas, demonstrando ocorrência de 227 erros por 1000 pacientes/dia 

(3,6-7). 

Dessa forma, é fundamental a preocupação no cuidado em saúde referente à segurança 

do paciente, em especial na pediatria, com a incorporação de boas práticas e o gerenciamento 

com segurança na prestação de serviços a esses pacientes (8). Assim, é indispensável à utilização 

de programas de gestão da qualidade, entendidos como um conjunto de atividades e meios 

estruturais que têm o objetivo de aperfeiçoamento constante da prática e, portanto, melhoria da 

qualidade (9). 

Os sistemas operacionais da indústria de aviação e de energia nuclear, com o tempo, 

foram aperfeiçoando-se para minimizar as ocorrências de erros, servindo como referência para 

os sistemas de saúde. Com isso, é cada vez mais comum a aplicação de ferramentas, 

procedentes dos sistemas de qualidade das indústrias, na gestão da qualidade da saúde (7). 

Conforme o desenvolvimento da gestão da qualidade houve incrementos de 

ferramentas, programas e métodos de qualidade para a diminuição de erros relacionados à 

assistência à saúde (9). Dentre as ferramentas utilizadas, destacam-se a Análise de Causa Raiz 

(ACR) e Análise Modal de Falhas e Efeitos (AMFE), também chamada na língua inglesa como 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), e na esfera da saúde é conhecido como 

Healthcare Failure Modes and Effects Analysis (HFMEA), após o aperfeiçoamento e aplicação 

do FMEA nos cuidados à saúde, por meio da Veterans Affairs National Center for Patient 

Safety (VANCPS) (10). 

 A ACR é aplicada há décadas pela aviação e energia nuclear, sendo, atualmente, 

utilizada por muitas organizações para compreender seus problemas e, assim, dificultar suas 

recorrências. É aplicada por setores aeroespacial, automobilístico, hospitalar, dentre outros (11). 

O uso dessa ferramenta no âmbito da saúde começou em meados da década de 1990, sendo 

considerada de uso obrigatório para eventos sentinelas hospitalar, desde 2007 pela The Joint 

Commission (JC) (12). 

A AMFE surgiu em 1949, nos EUA, desenvolvido pelo exército para avaliar o efeito e 

as falhas do sistema e dos equipamentos usados pelos militares. Tal metodologia também foi 

adaptada e utilizada em outros âmbitos profissionais. Sua primeira recomendação nos cuidados 

de saúde foi em 1994 por intermédio do The Institute for Safe Medication Practices referente 

à administração de medicamentos (13). Em 2007 o JC considerou essa ferramenta essencial para 

identificação dos riscos de segurança e proteção ligados ao ambiente de cuidados, 

recomendando que as organizações implementem avaliações proativas de riscos por meio de 

um processo lógico, visando a melhoria dos serviços prestados (12). 
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Portanto, tem-se como objetivo: analisar a utilidade das ferramentas Análise de Causa 

Raiz (ACR) e Análise Modal de Falhas e Efeitos (AMFE) para a melhoria da assistência 

qualificada em unidades pediátricas. 

 

1.2 MÉTODOS 

 

Trata-se de uma Revisão Sistemática (RS) de literatura, fundamentada no protocolo 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (14) com a 

finalidade de analisar estudos que utilizarem as ferramentas ACR e AMFE na assistência em 

unidades pediátricas. 

A ACR é um processo sistemático e retrospectivo que reconhece fatores referentes aos 

sistemas que levam à falha, sendo capaz de proporcionar intervenções para prevenir que os 

mesmos erros provoquem danos no futuro e, assim, contribuir para a qualidade da assistência. 

Tal ferramenta é utilizada por uma equipe multiprofissional que colabora com diversos pontos 

de vista a respeito do incidente, identificando seus fatores causais. Dedica-se em melhorar o 

funcionamento do sistema e não do indivíduo, procurando as causas primárias do incidente, ou 

seja, a causa raiz (15). 

AMFE é uma ferramenta de análise de risco proativa, sistemática, multidisciplinar e 

preventiva, capaz de reconhecer problemas na infraestrutura e nos sistemas antes da ocorrência 

do erro, identificando, então, as causas e efeitos potenciais das falhas ou erros do sistema (16). 

O Quadro 1 demonstra as principais diferenças entre as duas ferramentas com relação à 

abordagem, conceito chave, técnica utilizada, observações importantes e o trajeto metodológico 

sugerido pela JC (17). 

 

Quadro 1. Definição das ferramentas ACR e AMFE para a gestão da qualidade em Saúde. 

Brasil, 2018. 

 ACR AMFE 

Abordagem Reativa Proativa 

Conceito Chave O que deu errado O que poderia dar errado 

Técnica 

Formação de uma equipe para analisar o 

evento; 

Por que o evento ocorreu? 

Causa Raiz? (5 “porquês”) 

Projeto de correção. 

Modos de falha: o que seria capaz de dar 

errado? 

Causas de falhas: Por que seria errado? 

Efeitos de falhas: quais são as 

consequências? 
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Observações 

A análise do erro passado está 

interessada no redesenho do sistema para 

reduzir os riscos de erros futuros. 

Priorização do Risco: efeitos e modos de 

falhas recebem pontuações para 

determinar a magnitude do risco; 

Análise de causa: aprova o redesenho do 

sistema de processos de alta prioridade. 

Trajeto 

metodológico 

1. Identificar evento sentinela ou outros 

eventos importantes que precisam de 

ACR; 

2. Montar uma equipe; 

3. Diagrama do processo: o que houve? 

4. Por que o evento aconteceu? Mover-se 

da proximidade para as causas raiz; 

5. Desenvolvimento e implementação de 

um plano de ação. 

1. Escolher um processo de alto risco e 

montar uma equipe; 

2. Diagramar o processo; 

3. “Chuva de ideias” dos potenciais modos 

de falhas e determinar os efeitos; 

4. Priorizar modos de falhas; 

5. Identificar causas dos modos de falha; 

6. Redesenhar o processo; 

7. Analisar e testar o novo processo; 

8. Implementar e monitorar o processo 

redesenhado. 

Fonte: Menezes (2016) (7); Adaptado de: Ursprung, R e Gray, J., 2010 (18); Joint Commission Resources Inc., 2010 (19). 

 

Para a construção da pergunta norteadora da pesquisa, utilizou-se a estratégia PICO, 

que representa um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e Outcomes (desfecho). 

A Prática Baseada em Evidências (PBE) propôs essa estratégia para organização de problemas 

clínicos que surgem por meio da prática assistencial, de ensino ou pesquisa. Os componentes 

desse método são essenciais tanto para a elaboração da pergunta de pesquisa como para a busca 

bibliográfica de evidências, sendo utilizada para diversas questões de pesquisa, provenientes 

da clínica, do gerenciamento de recursos humanos e materiais, da busca de instrumentos para 

avaliação de sintomas entre outras (20).  

 Com o propósito de descrever adequadamente todos os componentes relacionados ao 

problema identificado e estruturar a pergunta de pesquisa, utilizou-se esta estratégia da seguinte 

forma: Paciente: unidades pediátricas; Intervenção: Uso das ACR e AMFE, Comparação: não 

utilizar as ferramentas e Outcomes (Desfecho): Melhoria da assistência qualificada. Através 

disto, questionou-se: as aplicações das ferramentas ACR e AMFE colaboram para a melhoria 

da assistência qualificada em unidades pediátricas? 

Em seguida, efetuou-se uma pesquisa piloto para verificar a efetividade do estudo e 

como o tema vem sendo abordado na literatura científica. Para isso, foi aplicada a seguinte 

equação de busca: “Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect Analysis”. A 

procura foi realizada nas bases de dados: 1. Scopus, 2. Ebsco, 3. Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e 4. Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Foram encontrados 549 artigos na SCOPUS, 284 artigos no EBSCO, 21 na SciELO, 

284 na PubMed. Não foi encontrado nenhum artigo na LILACS.  
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 Após identificação e viabilização da revisão e constatação da relevância do estudo, 

procedeu-se a escolha das bases de dados para a pesquisa. Foram utilizadas: 1. Scopus, 2. 

Ebsco, 3. SciELO, 4. LILACS, 5. Web of Science, 6. Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), 7.Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), 8.Cochrane Library, 9.Science Direct, 10. National Library of Medicine and 

Nattional Institutes of Health (PubMed), 11.Índice Bibliográfico Español em Ciencias de la 

Salud (IBECS), 12. Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 13. Pan American Health 

Organization (PAHO), 14. Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(WHOLIS) e 15. Wiley Online Library, sendo considerada a importância de constatar todos os 

estudos disponíveis na literatura relacionados ao assunto, além de apresentarem qualidade 

metodológica elevada e obedecerem aos critérios de inclusão adotados. 

Diferentes combinações de palavras-chave e descritores foram utilizadas a fim de 

garantir pesquisas eficientes para a especificidade de cada base de dados. As equações de busca 

realizadas em cada base podem ser visualizadas no Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2. Equações de busca específicas para cada base de dados. Brasil, 2018. 

BASES DE DADOS EQUAÇÕES DE BUSCA 

SCOPUS 
(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
EBSCO 

“Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect 

Analysis” 
SCIELO 

“Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect 

Analysis” 
LILACS 

“Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect 

Analysis” 
WEB OF SCIENCE 

(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
MEDLINE 

(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
CINAHL 

“Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect 

Analysis” 
COCHRANE 

(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
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SCIENCE DIRECT 
“Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect 

Analysis” 
PUBMED 

“Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect 

Analysis” 
IBECS 

(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
BDENF 

(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
PAHO 

(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
WHOLIS 

(“Pediatrics”) AND (“Patient safety”) AND (“Root Cause Analysis” 

OR “Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and 

Effect Analysis”) 
WILEY ONLINE 

LIBRARY 

“Pediatrics” AND “Patient safety” AND “Root Cause Analysis” OR 

“Healthcare Failure Mode and Effect Analysis” OR “Failure Mode and Effect 

Analysis”  

Os critérios de inclusão foram: somente artigos originais indexados nas bases de dados 

citadas acima, que abordassem a aplicação das ferramentas ACR e AMFE em pediatria e que 

cumprissem 60% dos critérios estabelecidos a partir de uma adaptação do Standards for Quality 

Improvement Reporting Excellence (SQUIRE 2.0) (7). Além disso, incluíram-se documentos 

escritos nos idiomas inglês, português, espanhol, italiano ou francês, não havendo restrição de 

ano durante a busca dos artigos.  

Como complemento da pesquisa eletrônica, verificaram-se as referências bibliográficas 

dos artigos incluídos e quando pertinentes outros artigos foram selecionados para a mesma. Os 

critérios de exclusão foram artigos de revisão, editoriais, cartas ao editor, resumos e opinião de 

especialistas, que não trabalhavam as ferramentas ACR e AMFE na área de pediatria ou que 

não cumprissem a porcentagem estabelecida do SQUIRE 2.0.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por dois pesquisadores, quaisquer 

questionamentos ou discrepâncias foram acordadas durante as reuniões da equipe de pesquisa. 

Cada pesquisador realizou uma busca utilizando as mesmas fontes de dados, os mesmos 

descritores, no mês de maio/2018, porém em locais separados, com o intuito de não haver vieses 

durante a pesquisa. Todos os investigadores foram treinados previamente sobre os critérios de 

inclusão/exclusão e manuseio nas fontes de dados para assegurar normatização e seleção 

adequada de artigos. 
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Na primeira etapa, para refinamento dos artigos, foram realizadas leituras de títulos e 

resumos de todos os artigos encontrados durante as buscas, permanecendo apenas os pertinentes 

ao tema pesquisado. Posteriormente, na segunda etapa, removeram-se os títulos duplicados e 

realizou-se a leitura integral dos artigos, juntamente com a extração de dados significativos, 

tais como local de estudo, público alvo e tipos de ferramenta utilizada (ACR ou AMFE). Após 

leitura integral, selecionaram-se as pesquisas a serem incluídas na análise qualitativa dos 

estudos (terceira etapa). 

A análise qualitativa dos estudos foi realizada a partir de uma adaptação do protocolo 

SQUIRE 2.0 (Apêndice 1). O SQUIRE 2.0 apresenta normas revisadas para citar novas 

competências sobre a melhoria da qualidade, através de um guia de orientações. Esse 

instrumento foi selecionado para que a análise dos estudos fosse desenvolvida de modo 

resoluto, através da competência dos itens abrangidos nos artigos. 

Foi utilizada uma versão adaptada do SQUIRE 2.0 (7), na qual foram construídos 

critérios de qualidade acerca do título, resumo, introdução, resultados e discussão aplicados na 

análise dos artigos. O protocolo original é composto por 18 itens, sendo alguns divididos em 

subitens, completando-se um total de 40 recomendações. Finalizou-se a versão final, adaptada 

e resumida, com 21 critérios a serem aplicados em cada artigo selecionado, sendo a pontuação: 

cumprimento total = 1 ponto; parcial = 0,5 ponto; não cumprimento = 0 ponto. 

Realizaram-se reuniões para uniformização dos envolvidos no estudo, através de 

debates sobre as ferramentas pesquisadas, interpretação de cada tópico adaptado do SQUIRE 

2.0, assim como a utilização piloto do instrumento a um artigo, com o intuito de diminuir a 

subjetividade capaz de ocasionar viés no desenvolvimento e resultados do presente estudo. 

A avaliação de cada artigo foi realizada por dois pesquisadores de maneira imparcial e 

cega. Posteriormente, comparavam-se as pontuações de cada critério e, na ocorrência de 

incompatibilidades, um terceiro avaliador era solicitado para o acordo definitivo da nota. Com 

o objetivo de calcular a concordância entre os examinadores, foi utilizado o índice Kappa, que 

obteve valor de 0,97, que corresponde a uma concordância excelente (21). Para este cálculo, 

consideraram-se os 15 artigos e 21 itens adaptados do SQUIRE 2.0, totalizando 315 itens 

avaliados. 

 

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão sistemática sobre 

Análise de Causa Raiz e Análise Modal de Falhas e Efeitos em Unidades Pediátricas. Brasil, 

2018. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busca nas bases resgatou 8254 artigos (Figura 1), através do Portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS), divididos nas seguintes bases de dados: 549 na Scopus, 284 na Ebsco, 21 na 

SciELO, 629 na Web of Science, 267 na MEDLINE, 89 na CINAHL, 4 na Cochrane Library, 

1765 na Science Direct, 284 na PubMed, 25 na IBECS, 7 na BDENF, e 4330 Wiley Online 

Library. Não foram encontrados artigos nas seguintes bases de dados: PAHO, WHOLIS e na 

LILACS.  

A primeira etapa para seleção dos artigos constituiu-se da leitura do título e resumo 

onde foram selecionados 30 artigos, dos quais 15 foram excluídos por serem duplicados. Desta 

forma, 15 prosseguiram para a segunda etapa, a leitura do texto completo. Após a leitura 

Artigos identificados mediante a busca em fontes 
de dados (n = 8254)

Artigos das listas de referências dos estudos 
incluídos  (n = 356)

Artigos incluídos para 2ª etapa da 
pesquisa para leitura integral (n = 15)

Artigos selecionados na 1ª etapa da pesquisa, 
após leitura de título e resumo (n = 30)

Artigos duplicados 
excluídos (n = 15)

Artigos excluídos após 
leitura integral (n = 0)

Artigos completos para 3ª etapa, 
análise qualitativa (n = 15)

Artigos incluídos 
na pesquisa (n = 15)

Artigos incluídos após 
análise qualitativa (n = 15)

Identificação 

Triagem 

Elegibilidade 

Inclusão 
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integral dos artigos, todos preencheram os critérios de inclusão relatados anteriormente, não 

sendo necessário excluir artigos, assim, 15 estudos foram selecionados para a etapa qualitativa 

dos estudos. 

 

 

1.3 RESULTADOS 

 

 Os resultados na análise qualitativa dos estudos, através do SQUIRE 2.0 adaptado, 

possibilitou a determinação de pontuações globais que podem ser visualizadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Pontuação em ordem decrescente dos 15 artigos avaliados através do SQUIRE 2.0 adaptado e definição do ponto de corte para a inclusão dos artigos na revisão 

sistemática. Brasil, 2018.  

Legenda: 1 = cumpriu totalmente; 0,5 = cumpriu parcialmente; 0 = não cumpriu. 
 

 

 

CRITÉRIOS 

 

1- TÍTULO - indica que o artigo diz respeito a uma iniciativa para melhorar a saúde ? 

2- RESUMO - Fornece as informações-chave das seções do texto e no formato de resumo estruturado? 

3- DESCRIÇÃO DO PROBLEMA - Descreve a natureza e importância do problema ? 

4- CONHECIMENTO DISPONÍVEL - Apresenta um resumo do que a literatura traz atualmente sobre o problema? 

5- OBJETIVOS - Apresenta objetivos da pesquisa? 

6- MÉTODO 1 - Descreve a ferramenta e suas etapas com detalhes suficientes para que os outros possam reproduzi-la? 

8- INDICADORES - Utiliza indicadores ou critérios para a análise dos processos e resultados da intervenção através do uso da 

ferramenta? 

9- ANÁLISE - Utiliza métodos qualitativos e/ou quantitativos para tirar conclusões dos dados? 

10- CONSIDERAÇÕES ÉTICAS - Informa revisões éticas formais e/ou potenciais conflitos de interesse? 

11- RESULTADO 1 - Apresenta passos iniciais da ferramenta e sua evolução ao longo do tempo incluindo modificações? 

12- RESULTADO 2 - Apresenta os detalhes do processo e resultado (medidas)? 

13- RESULTADO 3 - Relata fatores do contexto local que interferiram nas intervenções? 

14- RESULTADO 4 - Apresenta consequências sem intenção: benefícios inesperados, problemas, falhas ou custos? 

15- DISCUSSÃO - Apresenta pontos fortes do trabalho, incluindo a relevância para justificativa do trabalho e do objetivo? 

16- INTERPRETAÇÃO - Demonstra a associação (relação) entre a intervenção e os resultados? 

18- INTERPRETAÇÃO 2 - Ressalta o impacto do projeto sobre as pessoas e sistemas de saúde? 

19- LIMITAÇÕES - Apresenta limites para generalização do trabalho? 

20- LIMITAÇÕES 1 - Apresenta fatores de confusão (viés ou imprecisão nos métodos ou análise); relata os esforços para inimizar essas 

limitações? 

21- CONCLUSÃO - Ressalta a utilidade e sustentabilidade do trabalho, bem como o potencial para propagação e outros contextos? 

 CRITÉRIOS 

N° ARTIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL % 

1 Van Tilburg et al., 2006 (22) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 20 95,23 

2 Martin et al., 2017 (23) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 19 90,47 

3 Daverio et al., 2015 (24) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 19 90,47 

4 Rodríguez et al., 2014 (25) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 0 1 0,5 18 85,71 

5 Lago et al., 2012 (26) 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 18 85,71 

6 Berruyer et al., 2016 (27) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0 1 17 80,95 

7 Dehnavieh et al., 2015 (28) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 17 80,95 

8 Apkon et al., 2004 (29) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0,5 16,5 78,57 

9 Robinson et al., 2006 (30) 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0 0 1 1 1 1 0,5 0 1 15,5 73,80 

10 Babiker et al., 2017 (31) 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 15 71,42 

11 Jayashree et al., 2017 (32) 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0 1 0,5 1 1 0 0 0,5 14,5 69,04 

12 Bonnabry et al., 2005 (33) 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 1 1 1 1 13,5 64,28 

13 Morse et al., 2011 (34) 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 1 0 0,5 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 13,5 64,28 

14 Tija et al., 2014 (35) 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,5 0 0 1 13 61,90 

15 Bhalla et al, 2012 (36) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0,5 0 0 1 1 0 0,5 0 0 1 13 61,90 
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 Para a inclusão dos artigos foi estabelecido à meta do cumprimento de, pelo menos, 

60% dos critérios, ou seja, pontuação total de, no mínimo, 13 pontos dos 21 que constam no 

SQUIRE 2.0 adaptado. À vista disso, após realizado os cálculos pertinentes (Tabela 1), os 15 

artigos permaneceram para compor essa revisão (22-36). Desses, 09 foram resultantes da base 

Scopus (22-23,25-27,29-30,32,35). 

 O Quadro2 apresenta um resumo dos estudos selecionados, especificando o autor e ano 

da publicação, país de realização do estudo, o tipo de unidade pediátrica, a ferramenta usada 

para melhoria da qualidade e suas respectivas referências bibliográficas, o objetivo do estudo, 

a trajetória metodológica percorrida no uso das ferramentas, as intervenções realizadas, bem 

como os indicadores de melhoria e os seus resultados. 

 Dentre os 15 artigos selecionados, 8 foram publicados entre os anos de 2013 e 2018 (23-

25,27-28,31-32,35). Os outros 7 estudos foram publicados em 2012 (26,36), 2011 (34), 2006 (22,30), 2005 

(33) e 2004 (29). 

 Os EUA da América desenvolveram 06 dos 15 estudos selecionados (23,29-30,34-36). Os 

outros 09 estudos foram na Índia (32), Canadá (27), Espanha (25), Itália (24,26), Holanda (22), Irã (28), 

Suíça (33) e Arábia Saudita (31). Com relação às características das unidades pediátricas, 10 

estudos foram realizados em departamento pediátricos de Hospitais (22-23,26-27,30-31,33-36), 03 em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátricas (24-25,29) e 02 em Emergências (28,32). 

 Quanto à ferramenta utilizada, a distribuição foi a seguinte: 12 utilizaram o AMFE (22-

30,31,33,36) e 3 utilizaram ACR (32,34-35).  

 As temáticas abordadas através das ferramentas foram as seguintes: cetoacidose 

diabética (32), processo de uso de medicamentos (23,26-27,29), uso de bombas de infusão contínuo 

de drogas (25), segurança dos cuidados anestésicos (35), administração de quimioterápicos (22,30), 

transfusão de sangue (28), nutrição parenteral (33), uso de cateteres pediátricos (36), tendências de 

Incidentes Críticos (IC) na tendência e gravidade de erros médicos (24), implementação de 

diretrizes de prática clínica (31), monitoramento das forças de planos de ação (34). 

 Dos 15 artigos selecionados, 11 realizaram intervenções para melhoria da qualidade nos 

processos abordados, mostrando bons resultados pós-intervenções (22-23,25-27,29-31,33-34,36). Desses 

11, somente 1 não utilizou indicadores para medição da melhoria, no entanto mostrou que a 

ferramenta e as intervenções propostas foram eficazes em dar confiança aos profissionais (36). 

Quatro estudos não realizaram intervenções e, consequentemente, não utilizaram indicadores 

(24,28,32,35). 
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Quadro 3. Extração dos dados dos 15 artigos selecionados para a revisão sistemática, referentes a autor/ ano de publicação, país, tipo de unidade pediátrica, ferramenta e 

referências, objetivo, trajetória metodológica, intervenções realizadas, indicadores de melhoria e resultados. Brasil, 2018.  

Nº 
AUTOR

/ANO 
PAÍS 

TIPO DE 

UNIDADE 

PEDIÁTRICA 

FERRAMENTA 

E REFERÊNCIA 
OBJETIVO 

TRAJETÓRIA 

METODOLÓGICA 

DA FERRAMENTA 

INTERVENÇÕES 

REALIZADAS 

INDICADORES DE 

MELHORIA 
RESULTADOS 

1 

Van 

Tilburg 

et al., 

2006 (22) 

Holanda 

Unidade de 

oncologia Pediátrica                                     

Centro Médico da 

Universidade de 

Utrecht 

AMFE 

 

 

 

DeRosier et al., 

2002 (37) 

Investigar se o modo 

de falha de cuidados de 

saúde e análise de 

efeito (HFMEA) é um 

método proativo válido 

para avaliar processos 

de cuidados de saúde 

circunscritos como 

prescrição e incluindo 

administração de 

quimioterapia 

(vincristina) em 

ambiente de internação 

oncológica pediátrica. 

1. Monte a equipe; 

2. Descreva 

graficamente o 

processo, configurando 

o diagrama de fluxo; 

3. Análise de risco; 

4. Ações e medidas de 

resultado do processo. 

1. Procedimento padrão 

para mudanças nos 

cronogramas de 

tratamento de 

quimioterapia; 

2. Traduzir calendários 

de tratamento 

quimioterápico; 

3. Determine o número 

mínimo de residentes; 

4. Permitir que os 

residentes 

prescrevessem os 

pedidos de 

quimioterapia; 

5. Escrever pedidos de 

quimioterapia em salas 

separadas; 

6. Instalar sistema de 

administração 

controlado 

eletronicamente; 

7. Notificar a farmácia 

por telefone; 

8. Médico tem que 

avaliar a linha; 

9. Apenas oncologista 

pediátrico permitiu 

administrar vincristina 

via acesso intravenoso 

periférico. 

1. Satisfação dos 

profissionais, sobre: 

Utilidade, 

Expectativas, 

Planejamento de 

tempo, Participação 

dos pais / pacientes e 

Participação do 

colega. 

O processo foi dividido em três 

partes principais: prescrição, 

processamento pela farmácia e 

administração. Quatorze dos 61 

modos de falha foi classificado 

como de alto risco, 10 dos quais 

foram suficientemente cobertos 

pelos protocolos atuais. Para os 

outros quatro modos de falha, 

cinco recomendações foram 

feitas. Quatro recomendações 

adicionais foram feitas em 

relação aos modos de falha de 

não alto risco. A maioria deles 

foi implementada pela gerência 

do hospital. Todo o processo 

levou sete reuniões e um total de 

140 horas-homem. 
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 Quadro 3. Continuação 

Nº 
AUTOR

/ANO 
PAÍS 

TIPO DE 

UNIDADE 

PEDIÁTRICA 

FERRAMENTA 

E REFERÊNCIA 
OBJETIVO 

TRAJETÓRIA 

METODOLÓGICA 

DA FERRAMENTA 

INTERVENÇÕES 

REALIZADAS 

INDICADORES DE 

MELHORIA 
RESULTADOS 

2 

Martin  

et al., 

2017 (23) 

EUA 
Hospital acadêmico 

infantil 

AMFE  

 

 

                                    

Chang et al.,    

2012 (38) 

Analisar modo de falha 

e análise de efeitos da 

prática de medicação 

realizada na sala de 

cirurgia de um hospital 

infantil autônomo de 

atendimento terciário, 

para desconstruir 

sistematicamente e 

avaliar cada etapa do 

processo de tratamento 

de medicamentos, 

pontuando possíveis 

falhas de quantificar 

áreas de risco. 

1. Definição da equipe 

multidisciplinar;  

2. Definição do fluxo 

do processo; 

 3. Determinação de 

possíveis "modos de 

falha" identificados 

para cada etapa do 

processo; 

 4. Definição de 

Número de Prioridade 

de Risco (NPR) das 

falhas  

5. Definir intervenções 

para as de maior NPR 

1. Reorganização da 

bandeja de medicação; 

2. Modelo de topo de 

carrinho de medicação; 

3. Rotulagem de 

seringa;  

4. Verificação dupla de 

infusão;  

5. Uma diretriz de 

prática de medicação 

foi desenvolvida e 

postada em todas as 

salas de cirurgia. 

Uso de gráficos com 

pontuações de falhas 

e efeitos, antes e 

depois das 

intervenções 

aplicadas. 

 

A taxa de erro diminuiu de 1,56 

para 0,95 por 1000 anestésicos. 

A frequência de Erro de 

medicação e os eventos que 

atingem o paciente também 

diminuíram. A avaliação 

sistemática e padronização de 

processos de manipulação de 

medicamentos por anestesia na 

sala de cirurgia pode diminuir os 

erros de medicação e melhorar a 

segurança do paciente. 

3 

Daverio 

et al., 

2015 (24) 

Itália 

Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica 

(UTIP) 

AMFE  

 

 

  

Não menciona 

referência 

Descrever a tendência 

de Incidentes Críticos 

(IC) na UTIP em um 

período de 4 anos 

(2009 - 2012) e (avaliar 

o efeito 

da aplicação de FMEA 

na tendência e 

gravidade de erros 

médicos. 

1. Seleção do processo 

a ser estudado;  

2. Seleção de uma 

equipe de trabalho;  

3. Desenvolvimento 

de desenho dos passos 

chave do processo; 

 4. Identificação de 

potenciais falhas do 

processo e os seus 

efeitos;  

5. Atingir cada ação do 

processo com um valor 

numérico para 

identificar potenciais 

pontos fracos;  

6. Identificação de 

estratégias para 

melhorar o processo. 

Não realizou 

1. 165% de aumento 

da produção de 

relatórios;  

2. Diminuição na 

gravidade dos erros. 

O FMEA adotado tem levado a 

um aumento na geração de 

relatórios e uma redução da 

gravidade dos erros. A 

importância desta abordagem 

reside na sensibilização de erros 

médicos. 
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4 

Rodrígue

z et al., 

2014 (25) 

Espanha UTI pediátrica 

AMFE   

 

 

                                 

Joint Commission on 

Accreditation of 

Healthcare 

Organizations (39) 

Realizar a AMFE sobre 

os pontos de risco no 

uso de bombas de 

infusão inteligentes em 

uma unidade de terapia 

intensiva pediátrica 

(UTIP) antes e após a 

implementação dos 

dispositivos para 

identificar possíveis 

ações de melhoria. 

1. Definição de equipe 

multidisciplinar;  

2. Análise e identificar 

de riscos em diferentes 

fases do processo;  

3. Análise qualitativa 

de Causas e Efeitos de 

falha;  

4. Análise quantitativas 

para cada erro; 

5. Recomendações para 

minimizar a 

probabilidade de 

ocorrência. 

Realização de revisões 

periódicas da biblioteca 

de medicamentos, o 

desenvolvimento de 

documentos de apoio e 

a inclusão de um 

treinamento. Essas 

ações foram tomadas e 

após 18 meses a 

tecnologia bomba 

inteligente foi 

introduzida na UTIP. 

Uso do programa 

GuardrailsR CQI v4.1 

Event Reporter 

software 

Dezoito meses após a 

implementação, essas medidas 

ajudaram a reduzir a 

probabilidade de ocorrência de 

cada ponto de risco e aumentar a 

probabilidade de sua detecção. 

5 

Lago  

et al., 

2012 (26) 

Itália Hospital Pediátrico 

AMFE  

 

 

                                   

Não menciona 

referência. 

Para examinar os 

perigos associados ao 

processo de entrega de 

drogas para crianças, 

objetiva-se realizar 

uma proativa análise de 

avaliação de risco. 

1. Formação de equipe 

multidisciplinar;  

2. Desenvolver 

diagramas de fluxo;  

3. Destacar possíveis 

fontes de erros;  

4. Esclarecer a razão 

pela qual uma falha 

pode ocorrer;  

5. Quantificar a 

gravidade dos efeitos 

dos tais falhas 

potenciais;  

6. Estratégia de 

redução de risco. 

1. Rótulo pré-impresso 

para identificação do 

paciente com código de 

barras; nova forma de 

reordenar 

medicamentos; Lugar 

tranquilo para preparar 

receitas sem distração; 

prescrição do 

ingrediente ativo; 

prescrição com escrita 

claramente 

compreensível, entre 

outras;  

2. Auditorias clínicas 

entre as equipes. 

Valores de Número 

de Prioridade de 

Risco (NPR) antes e 

depois das 

intervenções; 

No total, foram identificados 37 

modos de falhas potenciais de 

prioridade mais alta e 71 causas 

e efeitos associados. Os maiores 

NPRs relacionados (> 48) 

principalmente a erros no 

cálculo de doses e concentrações 

de drogas. A introdução de 

novas atividades no processo 

revisado de administração de 

medicamentos permitiu reduzir 

os modos de falha de alto risco 

de 60%. 
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6 

Berruyer 

et al., 

2016 (27) 

Canadá 

Instalação de pais e 

filhos do Hospital 

Universitário de 

Montreal 

AMFE    

 

 

                                   

Institute of Safe 

Medication 

Practices (40) 

Avaliar os riscos 

associados ao uso de 

insulina em uma 

unidade de saúde. O 

objetivo secundário foi 

propor um plano de 

ação para reduzir os 

principais riscos 

associados aos modos 

mais críticos de falha 

em nossa análise. 

1. Classificação da 

grade do modo de falha 

por uma equipe 

multidisciplinar;  

2. Cálculo dos índices 

de criticalidade;  

3. Aprovação de 

classificações;  

4. Análise de dados. 

1. Auditoria;  

2. Atualizar as 

dotações de serviços 

com insulina;  

3. Reavaliação da 

política de dispensação 

e reabastecimento de 

doações;  

4. Remoção de 

cartuchos de insulina e 

introdução de canetas 

descartável;  

5. Sensibilizar os 

cuidadores para a 

necessidade de para 

rastrear a 

administração de 

infusões de insulina. 

Avaliação dos índices 

de criticalidade. 

Cinco reuniões interdisciplinares 

foram realizadas em 2013 para 

concluir o processo. Um total de 

44/49 modos de falha descritos 

na grade de análise foram 

analisados. Nove dos 44 (20%) 

tiveram um escore de criticidade 

máximo com pontuação 

variando de 540 a 720. Este 

AMFE levou a uma 

conscientização de algumas das 

deficiências na segurança do uso 

de insulina. 

7 

Dehnavie

h et al., 

2015 (28) 

Irã 

Departamento de 

Emergência 

Pediátrica 

AMFE 

(HFMEA) 

 

 

 

Cheng et al, 2012 (41) 

Avaliar o risco no 

processo de transfusão 

de sangue em uma 

emergência pediátrica 

através da ferramenta 

AMFE 

1. Reunião da equipe;  

2. Desenvolvimento de 

um diagrama de fluxo 

da transfusão de 

sangue;  

3. Realização da 

análise de perigo 

desenvolvido em 04 

fases;  

4. Medida de ação e do 

resultado;  

4.1. Descrição da ação; 

4.2. Redesenhamento 

do processo. 

Não realizou Não menciona 

Setenta e sete modos de falha 

foram recrutados nas formas 

HFMEA, para o total de 24 sub-

processos de transfusão de 

sangue. Na outra palavra, 49,3% 

dos modos de falha foram 

relacionadas a fase de pré-

análise de transfusão de sangue, 

14,28% a erros na fase de 

laboratório de transfusão de 

sangue e de 36,3% para erros no 

estágio clínico de transfusão de 

sangue. 
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8 

Apkon   

et al., 

2004 (29) 

EUA UTI pediátrica 

AMFE 

 

 

                                 

Grissinger et al., 

2002 (42) 

(Joint Commission 

on Accreditation of 

Healthcare 

Organizations) 

Um conjunto de 

processos padronizados 

foi desenvolvido para 

administrar infusões 

contínuas de 

medicamentos, a fim 

de melhorar a 

segurança do paciente; 

eficiência no fluxo de 

trabalho da equipe; 

estabilidade 

hemodinâmica durante 

as alterações da infusão 

e uso eficiente dos 

recursos.  

1. Caracterização das 

etapas no processo; 

2.  Identificação dos 

modos de falha; 

3. Para cada elemento, 

calcule um Número de 

Prioridade de Risco 

(NPR); 

5. Priorizar medidas 

corretivas para 

elementos com o maior 

NPR. 

1.  Política de infusão 

que requer formulações 

padrão; 

2. Banco de dados de 

formulações aceitáveis; 

3. Desenvolvimento de 

calculadoras para 

múltiplas plataformas 

de computação; 

4. Compra e estoque 

pré-fabricadas; 

5. Mudar a 

responsabilidade pela 

preparação para a 

farmácia. 

1. Satisfação da 

equipe com 

mudanças no 

processo;  

2. Avaliação dos 

valores de NPR, 

gravidade (S), 

ocorrência (O) e 

detecção (D), antes e 

depois das medidas 

corretivas. 

A AMFE mostrou que os 

últimos três elementos do 

processo original tinham NPR > 

225, enquanto o processo 

revisado não tinha elementos 

com NPR > 100. O efeito 

combinado de prolongar o 

tempo de suspensão da infusão, 

preparação na farmácia e 

compra soluções pré-fabricadas 

resultaram em 1500 menos 

infusões preparadas por 

enfermeiros por ano.  

9 

Robinson 

et al., 

2006 (30) 

EUA 

Unidade de 

oncologia 

Pediátrica                         

St. Louis 

Children's Hospital 

AMFE  

(HFMEA) 

 

 

                                 

Spath PL, 2003 (43);                     

 

Adachi W, Lodolce 

A, 2005 (44). 

Uso da Análise de 

Modo e Efeitos de 

Falha (FMEA) para 

identificar os 

elementos de risco e 

implementar 

estratégias apropriadas 

na administração de 

quimioterapia em 

crianças hospitalizadas 

com câncer. 

1. Selecione um 

processo de alto risco; 

2. Colete de dados; 

3. Desenvolver um 

fluxograma; 

4. Identifique os 

potenciais pontos de 

falha; 

5. Identifique a causa; 

6. Desenvolver 

estratégias para reduzir 

os riscos e falhas; 

7. Implementar 

estratégias; 

8. Colete dados após a 

implementação; 

A equipe realizou e 

implementou as 

recomendações no 

processo de prescrição 

e administração de 

medicamentos. Essa 

medida de segurança 

adicional melhorou o 

processo de 

quimioterapia, 

tornando obrigatório o 

uso de dois 

identificadores. 

Comparação das 

porcentagens de erro 

de prescrição, 

dispensação e 

administração dos 

medicamentos. 

A taxa de erro de prescrição 

potencial diminuiu de 23% para 

14%; o uso de conjuntos de 

pedidos padrão pré-impressos 

aumentou de 22% para 45% em 

2003 (um ano após a realização 

do AMFE) e 76% em 2005. Os 

erros reais de dispensação 

diminuíram de 3 para 1 e os 

erros reais de administração de 4 

para 3. 
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10 

Babiker 

et al., 

2017 (31) 

Arábia 

Saudita 

Departamento de 

Pediatria do Hospital 

Universitário King 

Khalid 

AMFE  

 

 

 

IHI Workspace 

online (45) 

Fornecer uma 

avaliação precisa da 

ocorrência e frequência 

de falhas e seus efeitos 

sobre a prática clínica. 

1. Definição de equipe 

multidisciplinar;  

2. Treinamento sobre a 

ferramenta AMFE;  

3. Coletas de 

informações;  

4. Identificação de 

potenciais falhas em cada 

sub-processos;  

5. Pontuação para cada 

item do atributo;  

6. Calculado o número 

de prioridade de riscos. 

1. Auditoria regulares;  

2. Melhoria do 

processo de adaptação 

para Diretrizes de 

Práticas Clínicas 

(DPC);  

3. Desenvolvimento de 

projetos de melhoria da 

qualidade;  

4. Organização de 

atividades regulares de 

sensibilização e 

formação;  

5. Disponibilização de 

impressos e/ou 

recursos eletrônicos 

disponíveis. 

1. Número de DPCs 

adaptados 

finalizados; 

 2.  Número de 

sessões gerais de 

sensibilização;  

3. Número de sessões 

educacionais;  

4. Porcentagem de 

pacientes que 

alcançaram os 

resultados. 

Divição de Diretrizes de Prática 

Clínica (DPC) em 6 passos, 

incluindo a adaptação DPC, 

difusão, 

implementação, 

monitorização/avaliação em 

rede com projetos existentes, e 

compartilhação das 

experiências com programas 

DPC semelhantes. O grupo de 

trabalho FMEA abordou estas 6 

passos dentro de 3 fases de 

aplicação, incluindo o pré 

implantação, aplicação, e as 

fases pós-implantação, a fim de 

facilitar o rastreamento de 

melhoria ao longo do tempo. 

11 

Jayashre

e et al., 

2017 (32) 

Índia 
Departamento de 

emergência 

ACR      

 

 

 

   Iedema et al., 

2006 (46). 

Identificar fatores 

baseados no sistema 

que contribuem para 

admissões do 

Departamento de 

Emergência (DE) de 

crianças com 

cetoacidose diabética e 

complicações 

relacionadas, com 

ênfase na 

conscientização dos 

pais, do médico e no 

gerenciamento pré-

natal. 

1. Discussão do tema 

entre os pesquisadores; 

2. Formulação de um 

questionário; 

 3. Confecção de um 

diagrama de fator causal;  

4. Identificação das 

complicações, suas 

causas e efeitos; 

 5. Utilização de 

estatística descritiva dos 

dados encontrados. 

Não realizou. Não menciona. 

A maioria dos pais ignorava o 

diabetes, seus sintomas ou 

complicações de cetoacidose. 

Quase metade dos casos 

permaneceu não diagnosticada 

(n = 11) na primeira unidade de 

saúde de contato. Os hospitais 

de referência tinham instalações 

limitadas para a estimativa 

rápida de glicose no sangue, 

análise de gases sanguíneos e 

infusão de insulina. Na análise 

univariada, os pacientes com 

diagnóstico tardio tiveram mais 

frequentemente cetoacidose 

grave e complicada. 
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12 

Bonnabr

y et al., 

2005 (33) 

Suíça Hospital pediátrico 

AMFE  

 

 

 

McDonough,  

2003 (47) 

Comparar os riscos 

associados com os 

processos antigos e 

novos, para quantificar 

a segurança melhorada 

com o novo processo e 

identificar os 

principais riscos 

residuais para melhorar 

a segurança na 

produção de soluções 

de nutrição parenteral 

pediátricos. 

1. Definição da equipe 

multidisciplinar;  

2. Identificação e 

definição das etapas dos 

processos;  

3. Brainstorming foi 

organizada para 

determinar as maneiras 

pelas quais o processo 

pode falhar;  

4. Construção de um 

diagrama de causa-

efeito;  

5. Modos de falha foram 

determinadas n os dois 

métodos para ser capaz 

de compará-los. 

Desenvolvimento e 

implementação do 

Software Integrated 

Access com a 

finalidade de orientar, 

ajudar e dar limites de 

segurança ao médico 

prescritor e para 

conectar o processo de 

prescrição diretamente 

para o processo de 

produção, incluindo 

validação 

farmacêutica, 

rotulagem e 

composição. 

A soma dos Índices 

de Criticidade (ICs) 

de todos os 18 modos 

de falha identificados 

era 3415 para o 

processo antigo e 

1397 para o novo 

(redução de 59%). 

A modificação do processo 

resultou numa redução 

significativa do risco. Este 

estudo ilustra a utilidade dos 

métodos de análise de riscos 

potenciais em processos de 

saúde e que a utilização mais 

sistemática de análise de risco é 

necessária para orientar a 

melhoria da segurança contínua 

de atividades de alto risco. 

13 

Morse et 

al., 2011 
(34) 

EUA Hospital pediátrico 

ACR  

 

 

 

The Joint 

Commission,   

2009 (48) 

Estabelecer um ponto 

de referência para 

monitorar a força de 

planos de ação 

desenvolvidos através 

da ACR e suas taxas 

de execução. 

1. Cada ACR foi 

analisada pelo Diretor do 

Departamento de 

qualidade;  

2. A força dos vários 

planos de ação 

individuais 

desenvolvidos para tratar 

de cada evento individual 

foram classificados como 

fracos, intermédios ou 

fortes utilizando a 

Hierarquia recomendada 

de Ações. 

1. Melhoria na 

documentação e 

comunicação; 

2. Aprimoramento de 

software da entrada de 

pedidos 

informatizados;  

3. Eliminar e/ou 

reduzir distrações; 

 4. Padronizar 

processos;  

5. Treinamento 

continuado;  

6. Analisar e 

inspecionar 

equipamentos. 

Comparação da 

implementação das 

ações desenvolvidas 

como resultado dos 

ACRs com estudos 

anteriormente 

realizados. 

1. 20 ACRs foram realizadas;  

2. 78 planos de ação foram 

desenvolvidos. 
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14 

Tjia       

et al., 

2014 (35) 

EUA Hospital Pediátrico 

ACR 

 

 

                                

The Joint 

Commission,   

2009 (48) 

Implementar mudanças 

nos processos de 

cuidado que melhorem 

a qualidade e a 

segurança dos 

cuidados anestésicos 

fornecidos a pacientes 

pediátricos em todo o 

país. 

1. Perguntas para 

analisar e identificar 

falhas no sistema;  

2. Membros da equipe;  

3. Recomendações;  

4. Acompanhamento do 

plano de ação. 

Não realizou. Não menciona. 

Informações de ACRs 

incentivarão instituições 

pediátricas para iniciar 

discussões, identificar 

tendências e criar ricos planos 

de redução em escala nacional e 

não apenas localmente. 

15 

Bhalla   

et al., 

2012 (36) 

EUA 

Departamento de 

Anestesiologia do 

Hospital Infantil de 

Nationwide 

AMFE  

(HFMEA) 

 

 

 

Não menciona 

referência 

Identificar modos de 

falha e suas causas e 

efeitos no uso de 

cateteres periféricos 

1. Definição da equipe 

multidisciplinar;  

2. Reuniões e 

interrogatórios de 

acompanhamento;  

3. Descreveu o processo 

utilizando mapas de 

fluxo de processo;  

4.  Identificação de 

modos de falha 

potenciais relacionados a 

cada etapa do processo. 

1. Instruções de home-

going;  

2. Concepção de novos 

rótulos para a bomba 

de dor e tubulação;  

3. Concepção de um 

onder-set eletrônico;  

4. Mudanças para kits 

de código farmácia, 

bem como a 

modificação da hand-

offs entre serviços. 

Não menciona 

O processo HFMEA deu 

confiança de que novas técnicas 

de gestão da dor e seus 

processos relacionados 

poderiam ser seguros e 

eficazmente implementadas, a 

fim de fornecer os cuidados 

mais seguros e mais alta 

qualidade aos nossos pacientes. 
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1.4 DISCUSSÃO 

 

Nessa revisão sistemática realizou-se a exposição da utilização das ferramentas ACR 

e AMFE em unidades de assistência pediátrica que foram descritas em artigos científicos 

selecionados nas bases de dados pesquisadas. 

Quanto ao ano de publicação, 8 (53.3%) artigos selecionados foram publicados nos 

últimos seis anos (23-25,27-28,31-32,35) demonstrando a recente temporalidade dos estudos, a 

importância dessa revisão e a aplicação recente das ferramentas ACR e AMFE em unidades 

pediátricas. Em relação ao país de realização do estudo, os EUA apresentou maior número de 

publicações 6 (40%) e entre essas, 4 (66,6%) utilizaram a ferramenta AMFE. Desde 1951, a JC 

ofereceu e manteve programas de acreditação de última geração para organizações de saúde 

nos EUA, incentivando desde 2001 o uso da AMFE, por ser a ferramenta de primeira escolha 

para as fases de análise e proposta de ações (19). 

Ainda com relação aos países de realização nesta pesquisa, a Índia foi o único que 

apresentou Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio (0,624), considerado um país 

subdesenvolvido conforme o Relatório do Desenvolvimento Humano 2015 do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (49). Isso demonstra a dificuldade encontrada 

pelos países subdesenvolvidos em investir na melhoria da qualidade dos serviços de saúde, 

colocando em risco a segurança do paciente. Com isso, evidenciamos que faz-se fundamental 

iniciativas a cerca do desenvolvimento de estratégias articuladas para incentivar e ofertar 

suporte necessário para que todos os países, independente do seu nível de IDH possam 

desenvolver programas para elevar o nível da qualidade da assistência à saúde. 

Dos quinze artigos incluídos nesta revisão, nenhum havia sido desenvolvido no Brasil, 

embora sendo um país de IDH elevado. Esse fato denota o baixo número de trabalhos 

científicos utilizando as ferramentas AMFE e ACR nas pesquisas em saúde no Brasil, embora 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) incentive e demonstre a importância 

dessas ferramentas para análise dos incidentes relacionados à segurança do paciente (50). 

De todos os artigos pesquisados, 3 (20%) foram desenvolvidos em UTI Pediátrica (24-

25,29) e 2 (13,3%) em Emergência Pediátrica (28,32), 10 (66,6%) em departamentos variados de 

hospitais pediátricos (22-23,26-27,30-31,33-36). Vários são os fatores que tornam os pacientes de UTI 

mais vulneráveis aos eventos adversos, entre eles destacam-se à complexidade do cuidado e a 

vulnerabilidade do estado crítico do paciente. Ainda, crianças hospitalizadas estão três vezes 

mais propensas à ocorrência de erros com potencial para causar danos, quando comparadas aos 

pacientes adultos (51-52). Nove artigos supracitados (22-27,29-30,35) tiveram como objetivo elevar o 
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nível dos processos relacionados ao uso de medicamentos na assistência pediátrica, ficando 

evidente a relevância do uso seguro de medicamentos compreendendo a importância mundial 

desse tema para a segurança do paciente (53). 

A AMFE foi à ferramenta da qualidade escolhida na maior parte dos artigos desta 

revisão (80%). As escolhas da AMFE podem estar ligadas a vários fatores: ao método 

prospectivo utilizado, as recomendações por organizações internacionais, tais como JC, 

Institute for Healthcare Improvement Institute for Safe Medication Practices e também pelo 

fato da JC em 2001, incluir a implantação do gerenciamento de riscos como um dos padrões 

para a acreditação hospitalar, criando manuais explicativos, incentivando o uso da ferramenta 

AMFE (54). 

Neste estudo a ACR foi a ferramenta de escolha apenas de 3 artigos (20%). Em 2007, 

a JC determinou que as unidades de saúde realizassem anualmente a investigação dos eventos 

sentinelas utilizando a ACR (54). Mesmo após essa determinação sugere-se que a falta de 

interesse da utilização da ferramenta ACR se dê ao fato da mesma realizar a análise 

retrospectiva de dados, estando passível a falhas decorrentes de subnotificação e dados 

incompletos em prontuários, por falhas na memória e classificações não confiáveis (55).  

Embora a AMFE e ACR sejam métodos utilizados para diminuir a ocorrência de 

danos, com algumas propriedades que se assemelham como, por exemplo, identificação de um 

problema importante, necessidade de uma equipe multidisciplinar, apoio da alta gestão; são 

métodos distintos, não estatísticos, onde um não pode substituir o outro e para sua execução 

são necessários recursos materiais, humanos e financeiros (56). Porém, enquanto a ACR consiste 

na avaliação retrospectiva das causas dos incidentes, tratando-se de um processo sistemático de 

reconstrução da sequência lógica dos fatores que favoreceram a ocorrência do incidente (54). 

AMFE é um método sistemático, proativo e fundamentado, utilizado para evitar problemas de 

processo antes que eles ocorram (12-13). Ambas as ferramentas são métodos válidos, adequados 

que podem ser utilizados para mitigação dos danos, cada um com suas especificidades (56-57). 

De um modo geral, os artigos selecionados nesta pesquisa seguiram os passos metodológicos 

necessários para atingir os objetivos que o emprego da ferramenta se propõe, tanto os que 

utilizaram ACR quanto os que optaram pela AMFE.  

Analisando as referências encontradas na Tabela 2, deste trabalho de pesquisa, 

observamos que dos 3 artigos que utilizaram a ACR como ferramenta de escolha (32,34-35), dois 

referendaram a JC. Acreditamos que a escolha desta instituição se dê pelo reconhecimento 

internacional do trabalho desenvolvido desde 1917, elevando o nível da qualidade da 

assistência através da acreditação das instituições de saúde, disponibilizando publicações, como 
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o livro “Root Cause Analysis in Health Care: Tools and Techniques”, editado pela primeira 

vez em 2000 (54). 

Dos 12 artigos que utilizaram a AMFE, 50% (22-23, 28, 31, 33, 36) possuem base referencial 

ancorada no tutorial de DeRosier et al. Este evidencia o Healthcare Failure Mode and Effect 

analysis (HFMEA), uma adaptação da FMEA, possibilitando seu uso na assistência a saúde. 

De toda a modificação realizada, a principal foi o acréscimo de duas etapas: escore de risco e 

árvore de decisão. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Veterans Affairs National Center for 

Patient Safety (VANCPS) em 2001 (37). Dos doze artigos que utilizaram a AMFE, apenas três 

(28,30,36) usaram a nomenclatura HFMEA. 

As intervenções são ações de estrema importância para elevar o nível de qualidade de 

uma instituição. Nos documentos publicados pela JC em 2010 e 2015, descrevem-se o uso das 

duas ferramentas pesquisadas apontando para a relevância das intervenções como parte do 

processo para a melhoria da qualidade (19,54). Dos 15 artigos selecionados, 11 (73,3%) 

realizaram as intervenções necessárias (22-23,25-27,29-31,33-34,36) para mitigação dos riscos, fato que 

sugere a preocupação da equipe multidisciplinar com a segurança do paciente. 

Apesar disso, somente 2 (13,3%) (25,31) introduziram a educação da equipe nas 

intervenções propostas. A educação em saúde tornou-se estratégia relevante às transformações 

do trabalho, tornando-se ambiente de atuação crítica, reflexiva, comprometida e tecnicamente 

competente (58). É notória a importância da educação em saúde como ferramenta indispensável 

na construção da competência do profissional, contribuindo para a organização do trabalho, 

tendo como seu principal desafio o incentivo ao desenvolvimento da consciência nos 

profissionais sobre seu contexto, onde cada um entende sua responsabilidade em seu processo 

permanente de capacitação. Essa prática eleva os níveis de segurança do paciente e 

consequentemente a melhoria da qualidade nos serviços de saúde (59). 

Quando analisamos se nos artigos que fazem parte desta revisão utilizaram indicadores 

de qualidade no processo de melhoria, verificamos que 11 (73,3%) deles (22-27,29-31,33-34) 

empregaram os indicadores para rastrear a existência de problemas de qualidade que 

precisavam ser monitorados. Um indicador, na realidade, é um critério especial, porque tem de 

representar ou resumir ao máximo a qualidade que queremos monitorar (60). Seu emprego 

constitui um plano fundamental na condução de diretrizes que propiciem a segurança do 

paciente. Conquanto encontrando 4 (26,6%) (28,32,35-36) artigos que não mencionaram o emprego 

de indicadores, percebe-se que estes descrevem o desdobramento da ferramenta e os resultados 

alcançados. 
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Embora alguns estudos relatem limitações quando no emprego da AMFE, quanto a 

sua subjetividade, seu caráter qualitativo, apresentando dificuldades em montar uma equipe 

multidisciplinar com envolvimento nos processos, e considerem que gastaram muito tempo 

para atingir os objetivos (24,28,31), os artigos que utilizaram os indicadores (22-27,29-31,33-34) para 

medir a melhoria, relataram à melhoria alcançada, esse panorama indica a validade das 

ferramentas AMFE e ACR empregadas na assistência à saúde em cuidados pediátricos. 

Crianças apresentam maior vulnerabilidade à ocorrência de erros devido a fatores intrínsecos, 

destacando-se características anatômicas e fisiológicas (51). Erros ou falhas podem ocorrer em 

qualquer fase da vida, contudo estima-se que a probabilidade de ocorrência de erros com 

potencial para causar danos seja três vezes maior em crianças hospitalizadas, quando 

comparadas ao paciente adulto (61-63). 

Ainda que tenha sido apresentada uma variedade de temas utilizando o emprego da 

ferramentas AMFE. Existem muitos outros processos críticos em unidades pediátricas que não 

foram abordados e que precisam ser submetidos a ferramentas de qualidade sujeitos a melhoria, 

como: assistência ao neonato pré-termo; transferência de pacientes pediátricos críticos para 

outras unidades de saúde; reanimação cardiopulmonar em pediatria; isolamento de contato em 

enfermarias pediátricas; assistência ao paciente crítico em enfermarias pediátricas. Desta forma 

observa-se as unidades de assistência à saúde pediátrica como um ambiente a ser explorado na 

busca de oportunidades de melhoria da qualidade, utilizando as ferramentas aqui apresentadas. 

Acredita-se que é importante apontar também as limitações dessa revisão sistemática, 

salientando alguns pontos a serem colocados. O fato da maior parte dos artigos terem 

apresentado a AMFE como ferramenta de escolha, em relação à ACR, é possível ter restrito a 

comparação entre as ferramentas. Embora os pesquisadores envolvidos neste estudo terem 

considerado a importância de constatar todos os artigos disponíveis na literatura relacionados 

ao assunto, utilizando diferentes combinações de palavras-chave e descritores específicos para 

as quinze base de dados diferentes. É possível que alguns estudos com qualidade metodológica 

elevada podem não terem sido encontrados. 

 

 

 

 

 

 

1.5. CONCLUSÃO  



25 

 

 

A aplicação das ferramentas AMFE e ACR ocasionou mudanças e melhorias 

significativas nos serviços que as implementaram, tais ferramentas mostraram qualidade 

satisfatória para detectar oportunidades de melhorias na assistência à saúde, empregando 

metodologias específicas para redução de danos e, assim, aumentando a segurança do paciente.  

Esta pesquisa identificou, por meio da literatura científica, a utilidade e aplicação das 

ferramentas ACR e AMFE na assistência prestada em unidades pediátricas. Diante da análise 

dos estudos selecionados, foi possível identificar a forma como usaram o AMFE e/ou ACR nas 

abordagens dos diferentes problemas, as intervenções realizadas para a melhoria ou para 

prevenção dos possíveis erros, bem como as avaliações dos indicadores de melhoria após a 

implementação da ferramenta, mostrando bons resultados pós- intervenções. 

Diante dos resultados encontrados nesta revisão, percebe-se a importância da aplicação 

das referidas ferramentas no âmbito da segurança do paciente, garantindo uma maior qualidade 

da assistência à saúde, tanto nas unidades de saúde pediátricas como em todos os setores 

hospitalares, seja local ou em todo o país. Tais instrumentos podem auxiliar os profissionais, 

assim como a gestão das unidades de saúde, a desenvolverem práticas mais seguras, garantindo 

uma eficiente e organizada cultura de segurança.  
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2.1. Apêndice 1 

FICHA DE LEITURA – SQUIRE 2.0 ADAPTADO 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA DO ARTIGO: 

FERRAMENTA ULTILIZADA:                                                                               AVALIADOR: 

 CRITÉRIO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO SIM (1) NÃO (2) PARCIAL (0,5) 
DÚVIDAS/ 

OBSERVAÇÕES 

TÍTULO E RESUMO 

1 TÍTULO 
Indica que o artigo diz respeito a uma iniciativa para melhorar a saúde (qualidade, 

segurança do paciente, etc.)? 

    

2 RESUMO 
Fornece as informações-chave das seções do texto e no formato de resumo 

estruturado? (objetivo, métodos, intervenções, resultados, conclusões). 
    

INTRODUÇÃO 

3 
DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA 
Descreve a natureza e importância do problema? 

    

4 
CONHECIMENTO 

DISPONÍVEL 

Apresenta um resumo do que a literatura traz atualmente sobre o problema - 

estudos relevantes? 

    

5 OBJETIVOS Apresenta os objetivos da pesquisa?     

MÉTODOS 

6 MÉTODO 1 
Descreve a ferramenta (HFMEA/ACR) e suas etapas com detalhes suficientes 

para que outros possam reproduzi-la? (*) 
    

7 MÉTODO 2 Especifica equipe envolvida no trabalho detalhando os seus componentes?     

8 
CRITÉRIOS OU 

INDICADORES 

Utiliza indicadores ou critérios para a análise dos processos e resultados da 

intervenção através do uso da ferramenta (HFMEA/ACR)? - apresenta definição 

do indicador, validade e confiabilidade. 

    

9 ANÁLISE Utiliza métodos qualitativos e/ou quantitativos para tirar conclusões dos dados?     

10 
CONSIDERAÇÕES 

ÉTICAS 
Informa revisões éticas formais e/ou potenciais conflitos de interesse? 

    

       

       



31 
 

 

LEGENDA: SIM =1; NÃO=0; PARCIAL=0,5 

 

       

 CRITÉRIO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO SIM (1) NÃO (2) PARCIAL (0,5) DÚVIDAS 

RESULTADOS 

11 RESULTADO 1 
Apresenta passos iniciais da ferramenta (HFMEA/ACR) e sua evolução ao longo 

do tempo (fluxograma, diagrama, etc.) incluindo modificações necessárias? 
    

12 RESULTADO 2 Apresenta os detalhes do processo e resultado (medidas)?     

13 RESULTADO 3 Relata fatores do contexto local que interferiram nas intervenções?     

14 
RESULTADO 4 

Apresenta consequências sem intenção: benefícios inesperados, problemas, 

falhas ou custos associados à intervenção? 
    

DISCUSSÃO 

15 
DISCUSSÃO 

Apresenta achados chaves e pontos fortes do trabalho, incluindo a relevância para 

justificativa do trabalho e do objetivo? 
    

16 INTERPRETAÇÃO Demonstra a associação (relação) entre a intervenção e os resultados?     

17 INTERPRETAÇÃO 1 Compara os resultados com os achados de outras publicações?     

18 INTERPRETAÇÃO 2 Ressalta o impacto do projeto sobre as pessoas e sistemas de saúde?     

19 LIMITAÇÕES Apresenta limites para generalização do trabalho?     

20 
LIMITAÇÕES 1 

Apresenta fatores de confusão (viés ou imprecisão no design, métodos, medição 

ou análise); relata os esforços para minimizar e ajustar essas limitações? 
    

21 
CONCLUSÕES 

Ressalta a utilidade e sustentabilidade do trabalho, bem como potencial para 

propagação a outros contextos? 
    

  SUBTOTAL     

  TOTAL     

(*) HFMEA 

1. identificar das situações potencialmente perigosas (hazards); 

2. constituir a equipe para a análise; 

3. definir o processo a ser analisado e descrevê-lo graficamente; 

4. realizar a análise de riscos; 

5. elaborar a intervenção e os indicadores, a fim de comprovar a sua efetividade; 

6. reconhecer os responsáveis pela sua implementação, assegurando a colaboração 

dos gestores. 

(*) ACR 

 1. Formar a equipe de ACR; 

 2. Identificar o problema; 

 3. Reunindo as informações e evidências; 

 4. Determinando as Causas-Raiz e Eventos Relevantes; 

 5. Explorar a Redução de Riscos e Estratégias para Melhoria; 

 6. Implementar um Modelo de Redesenho; 

 7. Monitorar e Avaliar os Novos Sistemas. 


