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ANEXO 10 – Orientações para Acesso ao Moodle  (continuação) 
 
Agora vamos navegar pelo sistema. É muito simples e você vai gostar! 
 
Observe que cada módulo corresponde a uma data de nossos encontros semanais e 
que todo conteúdo estará aí reunido e disponível para que você possa encontrá-lo 
rapidamente e consultá-lo quantas vezes desejar. 
 

 
 
Há três tipos de ícones diferentes, cada um correspondendo a um tipo de atividade ou 
conteúdo: 
 

   - arquivos com atividades a serem realizadas [ex. Ler Refletir e Responder - LRR] 
e textos de apoio 
 

 - Fóruns: local em que você escreverá [postará] as respostas das atividades 
propostas e onde será acompanhada sua participação e evolução no transcorrer do 
treinamento. Também é um espaço, importante, para o diálogo e troca de experiências 
dos participantes em torno de um tema proposto.  
 

- arquivos contendo artigos de referência e consulta ou aulas ministradas no 
treinamento. 
 
Na última seção, chamada “Evidências Científicas”, reúne um conjunto de arquivos 
com leituras e textos de apoio para que você se aprofundar nos temas trabalhos em 
sala e para uso como referência para as atividades LRR e Sugerir. 
ANEXO 10 – Orientações para Acesso ao Moodle  (continuação) 
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Obs.: os conteúdos se tornarão visíveis na tela, à medida que o curso progredir, e as 
atividades estarão disponíveis conforme o tempo estipulado para sua realização. 
 
Obrigada e bom curso! 
 
Profa. Gaby, Profa. Edvane e Lucia Giunta. 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® 
 

Orientações para Elaboração do HFMEA® 
HFMEA® – Healthcare Failure Mode and Effect Analisys* -  
[Análise de Modos de Falhas e seus Efeitos em Saúde ] 

 
O HFMEA® é uma abordagem sistemática para identificar e prevenir problemas em 
produtos ou processos, antes que ocorram. Ccombina os passos de detectabilidade e 
criticalidade do FMEA tradicional em um algoritmo apresentado como uma árvore de 
decisão. O modo de falha e efeito em saúde é um processo de análise de 5 passos [ou 
etapas] que demanda um time multidisciplinar para avaliar proativamente os processos 
na saúde. O time de trabalho utiliza o diagrama de fluxo de processos, uma matriz de 
escore de risco e a árvore de decisão do HFMEA® para identificar e avaliar potenciais 
vulnerabilidades dos processos. 
 
ETAPAS [ou passos] 

 
Fonte: GLOWACKI LA. Avaliação de efetividade de sistemas Concentradores de oxigênio: uma Ferramenta em gestão 
de tecnologia Médico-hospitalar. [dissertação] Florianópolis (SC) Universidade Federal de Santa Catarina; 2003 [online] 
Disponível em http://www.tede.ufsc.br/teses/PEEL0841.pdf Acesso em Mai 2009 

 
Passo 1.  
Definir o tópico do HFMEA® em conjunto com uma clara definição do processo a ser 
estudado. 
 
Passo 2. Reúna o Time [equipe] 
O time [equipe] deve ser multidiscipl nar e deve incluir pessoas especialistas das áreas 
e um orientador [CONSULTOR] do método [HFMEA®]. 
Obs.: veja Anexo 1. Formulário para Registro [docum entar] os passos 1 e 2 da Análise de 
Modos de Falhas e seus Efeitos em Saúde 
 
Passo 3. Descreva o Processo Graficamente 

3.a. Desenvolva e verifique o diagrama de fluxo do processo [Fluxograma] 

3.b. Numere consecutivamente cada passo do processo 

3.c. Se o processo for complexo, identifique a área do processo que será focado 
pelo time [facilitará o trabalho focar em pequenas partes do processo] 

3.d. Identifique todos os subprocessos abaixo de cada bloco do diagrama de fluxo 
e numere-os consecutivamente 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 

3.e. Crie um diagrama de fluxo com os subprocessos e numere-os 

Nota: é muito importante que todos os passos [etapas] dos processos e 
subprocessos sejam identificados antes de prosseguir para a etapa de análise 

 
Obs.: veja Anexo 2 – Diagrama de Fluxo do Processo e Anexos 3 e 4 Diagrama de Fluxo 
de Subprocessos. 
Exemplo: 

 
Fonte: GLOWACKI LA. Avaliação de efetividade de sistemas Concentradores de oxigênio: uma Ferramenta em gestão 
de tecnologia Médico-hospitalar. [dissertação] Florianópolis (SC) Universidade Federal de Santa Catarina; 2003 [online] 
Disponível em http://www.tede.ufsc.br/teses/PEEL0841.pdf Acesso em Mai 2009 

 
 
Passo 4. Conduza [realize] a Análise de Risco 

4.a. Liste todos os potenciais modos de falha abaixo dos subprocessos 
identificados no passo 3. Numere os modos de falha consecutivamente. 

Nota: Modos de Falha inclui qualquer erro que possa ocorrer e que impeça que 
o subprocesso seja concluído a contento, ou seja, descreve o que “poderia dar 
errado”. Nesta etapa a experiência e conhecimento dos membros do time são 
muito importantes, pois possibilitam identificar os pontos críticos do processo. 
 

4.b. Determine a gravidade [severidade] e a probabilidade do potencial modo de 
falha ocorrer e registre na planilha de trabalho. Nesta etapa utilize a matriz de 
risco e de probabilidade.  

Obs.: veja Anexo 5. Matriz de Risco; Anexo 5.a Matr iz Probabilidade e Anexo 5.b Risco - 
Definições  
 

4.a. Utilize a árvore de decisão para determinar se o modo de falha possui ou 
precisa de ações de controle efetivas. Registre a decisão de prosseguir ou 
parar [interromper] a análise na planilha de trabalho. Se a decisão for parar, 
realize os passos da análise de risco para o subprocesso seguinte. 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
 
Obs.: veja Anexo 6 Árvore de Decisão 

4.b. Nota: se o escore de risco for 8 ou mais, registre a (s) justificativa (s) para 
interromper a análise na planilha de trabalho.  

Obs.: veja Anexo 7 Planilha de Trabalho e Anexo 7.a  Modelo de Preenchimento da 
Planilha de Trabalho  
 

Liste todas as causas para cada um dos modos de falhas identificados quando a 
decisão for prosseguir com a análise e registre na planilha de trabalho. 

 
Nota: cada modo de falha identificado pode ter múltiplas causas. 

 
Passo 5. Ações e Medidas de Resultados 
 

5.a. Determine se o modo de falha será “Eliminado”, “Controlado” ou “Aceito”. 
Registre a decisão na planilha de trabalho. 

5.b. Cada modo de falha que deve ser “Elimidado” ou “Controlado”  deverá ter 
uma ação identificada e descrita na planilha de trabalho. 

Nota: a ação de controle deve estar situada no ponto mais próximo possível do 
início do processo. Múltiplas ações de controle podem ser incluídas no processo 
para controlar um único risco. Uma ação de controle pode ser utilizada mais de 
uma vez, para riscos diferentes. Consulte outras pessoas diretamente envolvidas 
no processo, caso elas não estejam representadas pelo time de trabalho. 
Recomenda-se simular as alterações sugeridas no processo antes de estendê-las 
para toda a instituição, a simulação permitirá identificar sua viabilidade, além de 
outros potenciais modos de falha. 
 
5.c. Identifique as medidas de resultado que serão usadas para analisar e testar o 

processo redesenhado. 

5.d. Identifique uma única pessoa responsável pela implementação da ação de 
controle, por seu cargo ou título [não designar pelo nome da pessoa] 

5.e. Indique se houve concordância ou não da direção [da instituição] com a ação 
de controle sugerida pelo time de trabalho 

5.f. Teste o processo redesenhado para assegurar-se de que funciona 
efetivamente e que novas vulnerabilidades não foram introduzidas em qualquer 
ponto do processo. 

Obs.: veja Anexo 8 Modelo de HFMEA®  
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
Anexo 1. Formulário para Registro [documentar] os p assos 1 e 2 da  Análise de Modos de Falhas e seus Efeitos em Saúde  
 
HFMEA® Passo 1.  Selecione o processo que será estudado. Defina o escopo [seja específico e inclua uma definição clara do processo ou 
produto a ser analisado].  
Este HFMEA® é focado em: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________  

 
HFMEA® Passo  2.   
Reúna o Time de Trabalho [equipe multidisciplinar] 
 
HFMEA® NO_____________ Data de Início ______________ Data de Término_____________   
Membros do Time: 
Líder _____________________________ 

1.________________________________ 2. ________________________________3________________________________ 

4. ________________________________5. ________________________________6. ________________________________  

 
Todas as areas afetadas estão representadas?  (   )  SIM /  (   )  NÃO 
 
Os diferentes níveis e tipos de conhecimento estão representados no time?  (   )  SIM /  (   )  NÃO 
Quem controlará o tempo e fará os registros? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

*Adaptado pela autora de: DeRosier J, Stalhandske E, Bagian, JP, Nudell T. Using Health Care Failure Mode and Effect Analysis™: The VA National Center for Patient Safety's Prospective Risk 
Analysis System. Jt Comm J Qual Patient Saf, 2002 May;28(5):248-67, 209; e   de Stalandske E, DeRosierJ, Patail B, Gosbee J. How to Make the Mos of Failure Mode and Effect Analisys. 
Biomedical Instrumentation & Technology 2003;96-102 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
Anexo 2. Diagrama de Fluxo do Processo 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
Anexo 3. Diagrama de Fluxo de Subprocessos  
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
 
Anexo 4.  Diagrama de Fluxo de Subprocessos  
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
 
Anexo 5. Matriz de Risco 

 
Matriz de escore de risco* - HFMEA ® 

Severidade → 
Probabilidade ↓ 

Catastrófico Moderado Maior Menor 

Frequente 16 12 8 4 

Ocasional 12 9 6 3 

Incomun 8 6 4 2 

Remoto 4 3 2 1 

� 8 = Alto risco 

 
 

*Adaptado pela autora de: DeRosier J, Stalhandske E, Bagian, JP, Nudell T. Using Health Care Failure Mode and 
Effect Analysis™: The VA National Center for Patient Safety's Prospective Risk Analysis System. Jt Comm J Qual 
Patient Saf, 2002 May;28(5):248-67, 209; e   de Stalandske E, DeRosierJ, Patail B, Gosbee J. How to Make the 
Mos of Failure Mode and Effect Analisys. Biomedical Instrumentation & Technology 2003;96-102 

 
 
Anexo 5.a Matriz de Probabilidade 

 
Escala para determinação da probabilidade de ocorrência do evento* 
 

Freqüente:  Provavelmente ocorrerá imediatamente ou dentro de um curto período de 
tempo (pode ocorrer várias vezes em 1 ano) 

Ocasional:  Provavelmente ocorrerá (pode ocorrer várias vezes dentro de 1 a 2 anos) 

Incomum:  É possível ocorrer (pode ocorrer algumas vezes dentro de 2 a 5 anos) 

Remota:  Raramente ocorre (pode ocorrer algumas vezes dentro 5 a 30 anos) 
 

 
*Adaptado  pela autora de: DeRosier J, Stalhandske E, Bagian, JP, Nudell T. Using Health Care Failure Mode and 
Effect Analysis™: The VA National Center for Patient Safety's Prospective Risk Analysis System. Jt Comm J Qual 
Patient Saf, 2002 May;28(5):248-67, 209 e de Stalhandske E, DeRosier J, Patail B, Gosbee J. How to Make the 
Mosto f Failure Mode and Effect  Analisys. Biomedical Instrumentation & Technology 2003;96-102. 



 

189 
 

ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
 
Anexo 5.b Risco – Definições 

 
Escala para determinação da gravidade do evento 
Evento Catastrófico  

(Corresponde a um escore de 10 no FMEA 
tradicional – Falha que pode provocar morte 

ou dano grave) 

Evento Maior  
(Corresponde a um escore de 7 no FMEA 

tradicional – falha que pode provocar grande 
insatisfação no cliente/consumidor) 

Resultado s para o  Paciente: morte ou perda 
permanente da função (sensorial, motora, 
psicológica, ou intelectual), suicídio, estupro, 
reação hemolítica à transfusão, cirurgia ou 
procedimento no paciente errado, ou em 
parte errada do corpo. Sequestro de menores 
ou entrega (alta) de menores para a família 
errada. 
 
Resultados para Visitantes: morte ou 
hospitalização de 3 ou mais visitantes. 
 
Resultados para a Equipe de Saúde: morte 
ou hospitalização de 3 ou mais membros da 
equipe. 
 
 
 
Equipamentos ou Área Física (da 
instituição): dano igual ou superior a 
US$250.000*.  
 
Incêndio : qualquer incêndio maior que o 
estágio incipiente 
 
* [R$439.000,00 – câmbio de 30/10/2009] 

Resultados para o Paciente:  diminuição 
permanente da função corporal (sensorial, 
motora, psicológica, ou intelectual), 
desfiguramento, intervenção cirúrgica 
requerida, aumento do tempo de  
permanência para 3 ou mais pacientes, 
aumento do nível de cuidado para 3 ou mais 
pacientes. 
 
Resultados para Visitantes:  hospitalização 
de 1 ou 2 visitantes. 
 
Resultados para a Equipe de Saúde:  
hospitalização de 1 ou 2 membros da equipe, 
OU 3 ou mais membros afastados do trabalho 
ou com restrição das atividades por danos ou 
doenças. 
 
Equipamentos ou Área Física (da 
instituição):  dano igual ou superior a 
U$100.000**> 
 
Incêndio : não aplicável – ver Evento 
Moderado e Catastrófico 
 
** [R$175.600,00 – câmbio de 30/10/2009] 

Evento Moderado 
(Corresponde a um escore de 4 no FMEA 
tradicional – falha que pode ser superada 

com modificações no processo ou produto, há 
uma menor perda no desempenho) 

Evento Menor 
(Corresponde a um escore de 1 – falha que 

não seria percebida pelo cliente/consumidor e 
não afetaria a entrega do serviço ou produto) 

Resultados para o Paciente:  aumento do 
tempo de permanência ou aumento do nível 
de cuidado para 1 ou 2 pacientes. 
 
Resultados para Visitantes:  avaliação e 
tratamento para 1 ou 2 visitantes 
 
Resultados para a Equipe de Saúde:  
despesas médicas, perda de tempo ou 
restrições de atividades por danos ou doença 
de 1 ou 2 membros da equipe. 
 
Equipamentos ou Área Física (da 
instituição):  dano maior que US$10.000, 
porém menor que U$100.000*** 
 
 
 
 
 
Incêndio : estágio incipiente ou menor. 
 
***[entre R$17.560,00 e 175.600,00 – câmbio de 
30/10/2009] 

Resultados para o Paciente:  sem danos, 
sem aumento do tempo de permanência, ou 
sem aumento do nível de cuidado. 
 
Resultados para Visitantes:  avaliação sem 
requerer tratamento, ou recusa de tratamento. 
 
Resultados para a Equipe de Saúde:  
primeiros socorros somente, sem perda de 
tempo ou restrição de atividades por dano ou 
doença. 
 
Equipamentos ou Área Física (da 
instituição):  dano menor que US$10.000****, 
ou perda de qualquer recurso sem resultado 
adverso ao paciente (ex. gás, eletricidade, 
água, comunicações, transporte, 
condicionadores de ar – calor/frio) 
 
Incêndio : não aplicável – ver Evento 
Moderado e Catastrófico 
 
**** [R$17.560,00 – câmbio de 30/10/2009] 

 
 

*Adaptado pela autora de: DeRosier J, Stalhandske E, Bagian, JP, Nudell T. Using Health Care Failure Mode and Effect 
Analysis™: The VA National Center for Patient Safety's Prospective Risk Analysis System. Jt Comm J Qual Patient Saf, 
2002 May;28(5):248-67, 209; e   de Stalandske E, DeRosierJ, Patail B, Gosbee J. How to Make the Mos of Failure 
Mode and Effect Analisys. Biomedical Instrumentation & Technology 2003;96-102. 
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 ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
 
Anexo 6. Árvore de Decisão 

Árvore de Decisão - HFMEA® 

 
 *Adaptado pela autora de: DeRosier J, Stalhandske E, Bagian, JP, Nudell T. Using Health Care Failure Mode and 
Effect Analysis™: The VA National Center for Patient Safety's Prospective Risk Analysis System. Jt Comm J Qual 
Patient Saf, 2002 May;28(5):248-67, 209; e de Stalandske E, DeRosierJ, Patail B, Gosbee J. How to Make the 
Mos of Failure Mode and Effect Analisys. Biomedical Instrumentation & Technology 2003;96-102. 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
Anexo 7. Planilha de Trabalho HFMEA® 
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(Controle, 

Aceitação do 
Risco, 

Eliminação)
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Interromper

Indicador (Medida do Resultado)

 
*Adaptado pela autora de: DeRosier J, Stalhandske E, Bagian, JP, Nudell T. Using Health Care Failure Mode and Effect Analysis™: The VA National Center for Patient Safety's Prospective 
Risk Analysis System. Jt Comm J Qual Patient Saf, 2002 May;28(5):248-67, 209; e de Stalandske E, DeRosierJ, Patail B, Gosbee J. How to Make the Mos of Failure Mode and Effect Analisys. 
Biomedical Instrumentation & Technology 2003;96-102. 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
 
Anexo 7.a – Modelo de Preenchimento da Planilha de Trabalho – HFMEA®  

 
 
*Adaptado pela autora de: DeRosier J, Stalhandske E, Bagian, JP, Nudell T. Using Health Care Failure Mode and Effect Analysis™: The VA National Center for Patient Safety's Prospective 
Risk Analysis System. Jt Comm J Qual Patient Saf, 2002 May;28(5):248-67, 209; e de Stalandske E, DeRosierJ, Patail B, Gosbee J. How to Make the Mos of Failure Mode and Effect Analisys. 
Biomedical Instrumentation & Technology 2003;96-102. 

. 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
 
Anexo 8. Modelo de HFMEA® 

 
Fonte: GLOWACKI LA. Avaliação de efetividade de sistemas Concentradores de oxigênio: uma Ferramenta em gestão de tecnologia Médico-hospitalar. [dissertação] Florianópolis (SC) 
Universidade Federal de Santa Catarina; 2003 [online] Disponível em http://www.tede.ufsc.br/teses/PEEL0841.pdf Acesso em Mai 2009 
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ANEXO 11 – Orientações para elaboração do HFMEA ® (continuação) 
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Anexo 12. HFMEA ® – Processo 1. Agendar cirurgia via Setor de Oncoma stologia, resultados do grupo de trabalho. 
São Paulo, 2009 

HFMEA - Processo 1. Agendar cirurgia via Setor de Oncomastologia - resultados do grupo de trabalho 

Subprocessos Passo do Processo Modo de Falha Escore de 

Risco 

Causas Tipo de Ação Recomendações Responsável 

3. Retorno 

com a 

Enfermeira 

Ambulatório 

após 

Consulta 

Médica 

3.B.1   exames pré-
operatórios 

3.B.1.1 exames 
pré-operatórios 

não são 
realizados 

8 exames pré-operatórios não foram solicitados análise não prosseguiu 

8 exames foram solicitados de forma incompleta análise não prosseguiu 

4 paciente não consegue agendar / realizar os exames análise não prosseguiu 

8 exames incompletos análise não prosseguiu 

3.B.2 APA 
(avaliação pré 

anestésica) 

3.B.2.1. Avaliação 
pré-anestésica 
não é realizada 

9 paciente não consegue agendar / realizar APA análise não prosseguiu 

3.B.2.2. Paciente 
não tem APA 

3 paciente não comparece ao agendamento da APA análise não prosseguiu 

3B.2.3. 
interpretação 

inadequada das 
informações do 
formulário da 

APA 

8 paciente realiza APA mas esta não é liberada (APA fica retida 
no ambulatório e não é enviada para a unidade de internação) 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

12 APA é realizada mas sua liberação depende da avaliação / 
liberação de outras especialidades clínicas (pneumo, cardio, 
reumato, endócrino, etc.) 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

2 ausência / inconsistência da informação análise não prosseguiu 

2 ilegibilidade da informação análise não prosseguiu 

3.B.4. Orientação 
pré-operatória da 

paciente 

3.B.4.a  paciente 
não recebe a 
orientação de 
pré-operatório 

6 

  

paciente é encaminhada mas não procura a enfermeira análise não prosseguiu  

paciente não recebeu orientação para procurar a enfermeira análise não prosseguiu 

indisponibilidade da paciente em comparecer / locomover-se 
ao ambulatório 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

3.B. enfermeira faz 
a coleta de dados 

(SAE) 

3.B.1 Coleta de 
dados não é 
realizada no 
ambulatório 

2 

  

paciente recusa / não prioriza a coleta de dados aceitação do risco não foram feitas recomendações 

paciente não comparece para a coleta de dados análise não prosseguiu  

indisponibilidade de tempo / local hábil para o preenchimento 
do impresso de coleta de dados 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

3.D enfermeira 
confirma cirurgia 
c/equipe cirúrgica 
1 semana antes do 

procedimento. 

3.D.1 
Confirmação da 
cirurgia não é 
informada à 
enfermeira 

6 

  

equipe médica esquece de transmitir informação à enfermeira controle não foram feitas recomendações 
  

equipe médica muda a ordem de convocação dos pacientes e 
não comunica à enfermeira 

controle conferir e confirmar a 
agenda certificar-se de que 
os nomes das pacientes 
convocadas estão certos 

enfermeira do 
ambulatório 

impossibilidade de comunicação da equipe médica com a 
enfermeira 

controle conferir pacientes e 
confirmar com a equipe 
antes de entregar os avisos 

enfermeira do 
ambulatório 
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Anexo 12. HFMEA ® – Processo 1. Agendar cirurgia via Setor de Oncoma stologia, resultados do grupo de trabalho 
(continuação). São Paulo, 2009. 

FMEA - Processo 1. Agendar cirurgia via Setor de Oncomastologia  - resultados do grupo de trabalho (continuação) 

Subprocessos Passo do Processo Modo de Falha  Escore de 

Risco 

Causas Tipo de Ação Recomendações Responsável 

3. Retorno 

com a 

Enfermeira 

Ambulatório 

após 

Consulta 

Médica 

(cont.) 

3.E Enfermeira UI  
recebe e  confere os 

campos do AC 

3.E.1  O aviso de 
cirurgia não é 
preenchido   

3 esquecimento do médico responsável análise não prosseguiu 

  3 desconhecimento da rotina de preenchimento do 
aviso (médico) 

análise não prosseguiu 

3.F enfermeira 
encaminha o aviso 
de cirurgia (AC) p/a 

enfermeira da 
Unidade de 

Internação 48h  
antes da data 

prevista. 

3.F.1 AC não é 
encaminhado p/a 
enfermeira da Unidade 
de Internação. 

4 AC não é preenchido no prazo determinado análise não prosseguiu médico 

3.F.2.  O aviso de 
cirurgia não chega ao 
Centro Cirúrgico (CC) 
  

9 

  

AC é entregue diretamente no CC pelo médico e 
não passa pela enfermaria ou não é protocolado 

aceitação do 
risco 

não foram feitas recomendações médico 

AC é entregue na enfermaria, mas não é 
encaminhado ao CC 

aceitação do 
risco 

não foram feitas recomendações enfermeira do 
ambulatório 

AC é entregue, mas extravia-se na recepção do CC aceitação do 
risco 

não foram feitas recomendações funcionário do 
CC 

3.G Enfermeira 
Amb. libera o nome 
da paciente na lista 

de internação do 
sistema 

3.G.1 Nome do 
paciente não é liberado 
na lista de internação 

do sistema 

12 

  

Enfa. UI não gerou protocolo controle conferir os nomes e programa de inclusão 
cirúrgica no mesmo dia em que são entregues 
os avisos e ativá-los para internação posterior 

não 
determinado 

Aviso não foi preenchido análise não prosseguiu 

Aviso não foi encaminhado análise não prosseguiu 

Aviso de cirurgia errado / incompleto análise não prosseguiu 

3.H. encaminhar os 
impressos 

p/Unidade de 
Internação. 

3.H.1 Coleta de Dados 
não chega à enfermaria 
  

2 

  

esquecimento da entrega do impresso análise não prosseguiu 

extravio do impresso análise não prosseguiu 

3.I confirmar 
cirurgia com 

paciente 

3.I.1 O procedimento 
não é confirmado 

6 

  

mudança da data da cirurgia por ordem da equipe aceitação do 
risco 

não foram feitas recomendações 

médico e 
enfermeira do 
ambulatório 

indisponibilidade de meios de comunicação com a 
paciente 

aceitação do 
risco 

não foram feitas recomendações 

esquecimento da informação controle médico e enfermeira são responsáveis pelo 
contato com a paciente 
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Anexo 13. HFMEA ® – Processo 2. Fluxo de Admissão e Alta de Paciente  Cirúrgico UI Ginecologia, resultados do 
grupo de trabalho. São Paulo, 2009. 
 

HFMEA - Processo 2. Fluxo de Admissão e Alta de Paciente Cirúrgico UI Ginecologia resultados do grupo de trabalho 

Subprocessos Passo do Processo Modo de Falha Escore de 

Risco 

Causas Tipo de Ação  Recomendações Responsável 

1. Admitir 

paciente 

1.A Receber paciente 1.A.1  Paciente não vem 
  

3 

  

falha de comunicação controle não foram feitas recomendações 

  problemas pessoais da 
paciente 

análise não prosseguiu 

1.B Conferir documentos pessoais e pedidos 
médicos 

1.B.1 Paciente não traz 
encaminhamento médico (AIH) 

4 residente não segue 
uma rotina / fluxo 

eliminação estabelecer uma rotina / 
manual 

não 
determinado 

1.C Conferir programação cirúrgica no caderno de 
protocolo de avisos cirúrgico 

 1.C.1 Paciente não tem programação 
cirúrgica no caderno de protocolo de 
avisos cirúrgico 

8 

  

falta de informação / 
fluxo / rotina 
  

controle 
  

elaboração de um 
instrumento de 

conferência pré-internação 
para os residentes nos 

ambulatórios (checklist) 

não 
determinado 

1.C.2 Paciente não consta na lista de 
cirurgia 

1.D Entregar AIH determinando o leito para a 
paciente e encaminhar paciente para a internação 

1.D.1 Não há leito disponível 8 número de cirurgias 
elevado 

aceitação do 
risco 

não foram feitas recomendações 

  1.D.2B Internação sem sistema para 
realizar internação da paciente 

2 pane do sistema análise não prosseguiu 
  

1.G Avaliação médica: coleta de dados e prescrição 
médica, solicitação de exames SN 

1.G.1 Não há impressos para redigir 
avaliação médica 

3 não identificadas controle não foram feitas recomendações 
  

1.H Avaliação enfermagem: coleta de dados, 
avaliação perioperatória, prescrição de 
enfermagem – incluso verificações de exames e 
orientações PRÉ-OP. 

1.H.1 Não há impressos para redigir 
avaliação de enfermagem 

3 não identificadas controle não foram feitas recomendações 
  

1.I Abrir prontuário 1.I.1 Prontuário não está disponível  12 prontuário não chegou 
à UI 

aceitação do 
risco 

não foram feitas recomendações 
  

1.J Digitar medicamentos no sistema 1.J.1 não há sistema para digitar 
medicação 

6 não identificadas controle não foram feitas recomendações 
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Anexo 13. HFMEA ® – Processo 2. Fluxo de Admissão e Alta de Paciente  Cirúrgico UI Ginecologia, resultados do 
grupo de trabalho (continuação). São Paulo, 2009. 

HFMEA - Processo 2. Fluxo de Admissão e Alta de Paciente Cirúrgico UI Ginecologia resultados do grupo de trabalho (continuação) 

Subprocessos Passo do Processo Modo de Falha Escore 

de 

Risco 

Causas Tipo de Ação Recomendações Responsável 

4. Cuidados no 

Dia da Alta  

4.A Acompanhar visita 
médica 

4.A.1 Enf. não acompanha visita médica  4 

  

falha de comunicação 
  

aceitação do risco 
  

não foram feitas recomendações 

4.B Avaliar FO e dreno 4.B.1 enfermeira não avalia a FO e dreno 

4.C Preparar material 
para curativo 

4.C.1 Não há material para realização de 
curativo 

6 falta de material no almoxarifado aceitação do risco não foram feitas recomendações 

6 falta de material na enfermaria aceitação do risco não foram feitas recomendações 

4.D Auxiliar realização 
do curativo SN 

4.D.1 Curativo da FO removido antes de 
24 horas 

9 alta precoce por falta de leitos (redução) controle não foram feitas recomendações 
  

4.E Orientar cuidados 
pós-operatórios com FO 

e drenos 
  

4.E.1  Duplicidade de orientações  6 falta de comunicação entre as equipes análise não prosseguiu 

4.E.2 Orientações não realizadas 6 falta de enfermeira eliminação 
  

desenvolver um manual 
de alta 
  

não 
determinado 
  

falta de um roteiro (checklist) de orientações 

alta rotatividade reduz o tempo disponível 
para orientações 

4.E.3 Dificuldade das pacientes em 
compreender as orientações 
  

6 

  

deficiências de conhecimento do paciente eliminação 
  

avaliação do nível de 
conhecimento / 
comunicação. Orientar 
acompanhante 

não 
determinado 

ausência de um folheto explicativo com 
figuras (ilustrativo) 

desenvolver um manual 
de alta por escrito 

não 
determinado 

4.F Verificar PM de alta 4.F.1  prescrição médica de alta não está 
pronta 

3 fluxo da enfermaria (tudo é no período da 
manhã) 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

4.G Avisar paciente para 
chamar acompanhante 
para alta 

4.G.1  Acompanhante não é avisado 4 grandes distâncias entre hospital e 
residência; dificuldades com meios de 
transporte 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

4.H Entregar exames e 
receita 
  

4.H.1 Exames não entregues 
  

3 exames na sala de prescrição e/ ou dentro do 
prontuário não são verificados 

eliminação 
  

não foram feitas recomendações 

  falta de rotina de alta 

4.J Lançar alta no 
sistema, liberando leito. 
  

4.J.1 Lançamento da alta no sistema não 
é realizada 
  

3 

  

falha no sistema aceitação do risco 
  

não foram feitas recomendações 

falha da enfermeira (esquecimento) não foram feitas recomendações 

falta enfermeira para lançar alta no sistema não foram feitas recomendações 

falha do escriturário não foram feitas recomendações 

4.K Solicitar limpeza 
terminal do leito 

4.K.1 Limpeza não é realizada no tempo 
adequado 

9 fluxo elevado de internações e a alta controle não foram feitas recomendações 
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Anexo 14. HFMEA ® – Processo 3. Realização de Procedimentos Cirúrgic os Ambulatoriais, resultados do grupo de 
trabalho. São Paulo, 2009 . 
 

HFMEA - Processo 3. Realização de Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais resultados do grupo de trabalho 

Subprocessos Passo do Processo Modo de Falha Escore de 

Risco 

Causas Tipo de Ação Recomendações Responsável 

1. Admitir paciente 

  

  

  

1B confirmar o agendamento da 
cirurgia 
  

1B.1 Não existe 
agendamento  

9 não houve anotação na agenda aceitação do risco não foram feitas 
recomendações 

médico 

3 anotação feita em dia errado aceitação do risco não foram feitas 
recomendações 

médico 

3 agendamento foi apagado / transferido 
para outro dia 

aceitação do risco não foram feitas 
recomendações 

médico 

1B.2 Procedimento não 
é realizado. 

9 condições clínicas impedem a 
realização do procedimento 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

2. Atender paciente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2A  Enfermagem do ambulatório 
faz o controle dos sinais vitais e 
anotação de enfermagem na 
primeira parte do impresso de 
cirurgia ambulatorial. 
  

2A.1 paciente 
submetida ao 
procedimento sem 
prévia realização do 
controle de sinais vitais 
  

6 indisponibilidade do profissional da 
enfermagem 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 

3 indisponibilidade do equipamento para 
realização do controle de SV 

análise não prosseguiu 

9 indisponibilidade de tempo hábil para 
realização do controle de SV antes do 
procedimento 

análise não prosseguiu 

9 Controle é realizado mas não é 
anotado na folha de controle 

análise não prosseguiu 

6 paciente recusa o controle de SV aceitação do risco não foram feitas recomendações 
  

2D Executar prescrição de 
medicação pré-operatória 
  

1D1 Medicação pré-
operatória não é 
realizada/ registrada 
  

6 medicação não é prescrita pelo médico análise não prosseguiu 

6 medicação é prescrita mas não é 
realizada pelo profissional da 
enfermagem 

análise não prosseguiu 

3 medicação é recusada pela paciente aceitação do risco não foram feitas recomendações 

9 medicação indisponível aceitação do risco não foram feitas recomendações 

3 impresso de prescrição indisponível análise não prosseguiu 
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Anexo 14. HFMEA ® – Processo 3. Realização de Procedimentos Cirúrgic os Ambulatoriais, resultados do grupo de 
trabalho (continuação). São Paulo, 2009. 
 

HFMEA - Processo 3. Realização de Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais resultados do grupo de trabalho (continuação) 

Subprocessos Passo do Processo Modo de Falha Escore de 

Risco 

Causas Tipo de 

Ação 

Recomendações Responsável 

3. Preparar a sala  

  

  

  

  

3A Preparar a sala de 
procedimentos  cirúrgicos 
  

3A.1 Sala de cirurgia não é preparada 
p/o procedimento  cirúrgicos 

12 falta de condições para utilização da sala de 
cirurgia - falta de energia elétrica 

aceitação 
do risco 

não foram feitas recomendações 

4 falta de condições para utilização da sala de 
cirurgia - falta de material estéril 

aceitação 
do risco 

não foram feitas recomendações 

4 falta de condições para utilização da sala de 
cirurgia - ambiente não está adequadamente 
limpo 

análise não prosseguiu 

12 falta de condições para utilização da sala de 
cirurgia - problemas com equipamentos 

aceitação 
do risco 

não foram feitas recomendações 

3A.2 Sala com estrutura física 
inadequada 

16 planta física adaptada não atende condições de 
realização de procedimentos cirúrgicos 

eliminação interditar sala de 
procedimentos 
cirúrgicos 

enfermeira + 
chefia médica 
do ambulatório 

4. Auxílio à Equipe 

Médica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4A Após degermação das mãos da 
equipe a enf. auxilia na 
paramentação da equipe 

4A1 Degermação das mãos da equipe 
é feita m local inadequado 

16 4A1 Local (pia) para degermação das mãos é a 
mesma utilizada para lavar materiais diversos 
(expurgo) 

eliminação suspender 
realização de 
procedimentos 
cirúrgicos 

enfermeira + 
chefia médica 
do ambulatório 

4B Abrir  e oferecer o material 
estéril p/o procedimento 
  

4B.1 Quebra da assepsia na abertura 
do material estéril 
  

8 desconhecimento / não observação dos passos 
da técnica 

análise não prosseguiu 

12 material estéril estocado em condições 
inadequadas 

análise não prosseguiu 

4C Receber  acondicionar e 
identificar o material p/anatomia 
patológica 
  

4C.1 Ausência de material para o 
exame anátomo-patológico 
  

8 peça cirúrgica não retirada análise não prosseguiu 

12 material não é entregue ao circulante de sala análise não prosseguiu 

4 extravio da peça cirúrgica análise não prosseguiu 

4E checar a requisição; conferir o 
registro do procedimento no 
sistema c/o aux. Administrativo 

4E.1 Não é feito o registro do 
procedimento no sistema 

2 Identificação inconsistente no material análise não prosseguiu 

2 ausência do pedido do anátomopatológico análise não prosseguiu 

4F. Protocolar e acondicionar a 
peça cirúrgica na maleta de 
transporte p/Anatomia Patológica 

4F.1 Peça p/anatomia patológica não 
é protocolada no livro de saída de 
material 

12 não foram identificadas análise não prosseguiu 

  4F.2 Peça é registrada, protocolada, 
mas não é acondicionada na maleta e 
extravia-se 

4 não foram identificadas análise não prosseguiu 
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Anexo 14. HFMEA ® – Processo 3. Realização de Procedimentos Cirúrgic os Ambulatoriais, resultados do grupo de 
trabalho (continuação). São Paulo, 2009. 

HFMEA - Processo 3. Realização de Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais - resultados do grupo de trabalho (continuação) 

 Subprocessos Passo do Processo Modo de Falha Escore de 

Risco 

Causas Tipo de Ação Recomendações Responsável 

5. Desmontar a sala 

de procedimentos 

5A Retirar o material e rouparia 
utilizada acondicionar e fechar 
saco próprio e levar p/ expurgo 

5A.1  Não é realizada a 
retirada do material 
sujo, reorganização da 
sala e limpeza 
concorrente da mesma 

4 ausência do profissional de 
enfermagem 

análise não prosseguiu 

4 ausência do profissional de limpeza análise não prosseguiu 
 
 

6 Documentação 

  

  

  

  

  

6A Arquivar a ficha de cirurgia 
ambulatorial no prontuário da 
paciente ou em pasta provisória 
até o retorno da mesma 
c/prontuário novo. 

6A.1 A folha de 
avaliação peri-
operatória 
ambulatorial não é 
preenchida/arquivada 
no prontuário da 
paciente ou na pasta 
temporária 

9 ausência do prontuário definitivo / 
pasta temporário 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 

9 extravio da folha aceitação do risco não foram feitas recomendações 

3 impresso não disponível para anotação  

6B O cirurgião responsável 
preenche a 2a. parte do impresso 
de cirurgia ambulatorial 
(anotação médica referente ao 
procedimento e destino do 
paciente), se necessário prescreve 
medicação ao término do 
procedimento. 
  

6B.1 O impresso de 
cirurgia ambulatorial 
só tem as anotações da 
enfermagem, falta a 
anotação médica 
  

9 esquecimento do médico responsável 
pelo procedimento 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 

6 médico ignora / não prioriza o 
preenchimento dos campos nos 
impressos 

aceitação do risco não foram feitas recomendações 

3 impresso não disponível análise não prosseguiu    

7 Liberar paciente 

  

  

7A Orientar os cuidados com a 
incisão 

7A.1 Paciente não 
recebe orientação 
quanto aos cuidados 
c/a incisão 

6 ausência de padronização das 
orientações quanto aos cuidados com a 
incisão no domicílio 

controle conferir sempre com a 
paciente se recebeu a 
orientação antes de sair do 
ambulatório 

não 
determinado 

7B Agendar retorno no 
ambulatório para retirada de 
pontos em 1 semana 

7B1 Não é realizado o 
agendamento do 
retorno da paciente 

6 não foram identificadas análise não prosseguiu 

7C Preencher e entregar para 
paciente o receituário com 
medicação do pós operatório 

paciente sai sem levar 
o receituário médico 

3 não foram identificadas controle conferir sempre com a 
paciente se recebeu o 
receituário antes de sair do 
ambulatório 

não 
determinado 
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Anexo 15. HFMEA ® – Processo 4. Retorno Ambulatorial de Pacientes Ci rúrgicos, resultados do grupo de trabalho. 
São Paulo, 2009. 

HFMEA - Processo 4. Retorno Ambulatorial de  Pacientes Cirúrgicos -  resultados do grupo de trabalho 

Subprocesso Passo do Processo Modo de Falha Escore 

de Risco 

Causas Tipo de Ação Recomendações Responsável 

 2. Realizar Curativo 

  

  

  

  

  

  

1b Higienização das mãos  1B1 Higienização das 
mãos não é realizada 
antes do curativo 

16 Ausência de local adequado e 
próximo para higienização das 
mãos 

análise não prosseguiu 
 
 

1c. Abertura do Curativo e Avaliação da 
FO e Dreno 
  

1C1 Diversidade nas 
avaliações realizadas 

6 Ausência de critérios universais 
para avaliação da FO e drenos 

análise não prosseguiu 

1C2 Dreno obstruído 9 falha na orientação da paciente 
sobre o cuidado com o dreno 

análise não prosseguiu 
 
 

1D Em presença de sinais como 
vermelhidão, hematoma, saída de 
exsudato (seroso, hemático ou 
purulento), seroma, deiscência, 
necrose, o médico refaz o curativo 

1D1 Diversidade nas 
avaliações realizadas 

6 Ausência de critérios universais 
para diagnóstico de ISC 

análise não prosseguiu 

1DC Se suspeita de infecção 
troca/prorroga antibiótico 

1D2 Diversidade nas 
avaliações realizadas 

6 Ausência de critérios universais 
para punção do seroma 

análise não prosseguiu 
 
 

1DD Orientação quanto aos cuidados 
com a incisão no domicílio 
  

1D1 – Diversidade nas 
orientações realizadas 
  

6 

  

falta de enfermeira eliminação desenvolver um manual 
de alta 

não 
determinado 

falta de um roteiro (checklist) de 
orientações 

  
  
   

 
 
 


