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Introdução
Um dos pilares que sustenta o atual paradigma da segurança do doente é a identificação
de incidentes admitindo e aceitando que os mesmos podem ocorrer na prestação de
cuidados de saúde mas que são, na sua maioria, evitáveis.
A necessidade de prática sistemática de identificação de incidentes, conduziu à
implementação, pela Direção-Geral da Saúde, de um sistema nacional de notificação de
incidentes como estratégia prioritária do Sistema de Saúde.
Neste sentido, o Sistema Nacional de Notificação de Incidentes – NOTIFICA, que se
encontra estruturado de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde
e do Conselho da União Europeia é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da
Saúde, e abrange todos os níveis e áreas da prestação de cuidados, dotando os
profissionais de saúde e os cidadãos de uma ferramenta para a notificação e
aprendizagem com o erro.
O objetivo principal de um sistema de notificação de incidentes é o aumento da segurança
1

do doente, através da aprendizagem contínua .
O Sistema assenta em notificações feitas de forma voluntária, anónima, confidencial e não
punitiva, encorajando os cidadãos e profissionais de cuidados de saúde a notificar os
incidentes de que tomem conhecimento, evitando futuras ocorrências.
Do mesmo modo o sistema permite à DGS recolher informação indispensável, a nível
nacional, relativa à tipologia de incidentes e suas causas, permitindo no futuro o
desenvolvimento de estratégias de intervenção prioritárias.
As instituições, por seu lado, recebem informação relativa aos incidentes aí ocorridos,
permitindo a implementação de medidas corretoras e de melhoria da prestação, bem
como o feedback ao notificador e a todos os envolvidos, tendo por base o nível de
informação disponibilizado na notificação.
Este documento pretende apoiar os profissionais de saúde no preenchimento do
Formulário de Notificação de Incidentes, explicando os principais aspetos a considerar
durante o preenchimento do mesmo.

1

Recomendação do Conselho da União Europeia de 9 de junho de 2009 sobre a Segurança do Doente.
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Sistema de Notificação
Na página do NOTIFICA, poderá encontrar alguma documentação relacionada com a
temática da segurança do doente, nomeadamente a documentação relacionada com o
sistema nacional de notificação de incidentes.
O NOTIFICA tem 3 níveis de acesso:
a) Uma área de acesso livre ao cidadão para notificar;
b) Uma área de acesso livre ao profissional para notificar;
c)

Uma área de acesso restrito ao GL para tratamento e análise da informação.

O formulário de notificação NOTIFICA encontra-se estruturado de acordo com a tipologia
da unidade (cuidados saúde primários, hospital, etc.) onde ocorreu o incidente e a sua
linguagem está adaptada à pessoa que responde ao questionário – o Notificador.
A página de entrada no Sistema é a que a figura seguinte apresenta.
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Ao selecionar ‘Formulário de Notificação’ o notificador é conduzido para a página inicial do
formulário de notificação.
Nesta mesma página de entrada, existe ainda lugar às seguintes mensagens de
sensibilização:


O conhecimento mais importante para a segurança do doente é aquele que
permite prevenir a ocorrência de incidentes durante a prestação de cuidados de
saúde. O propósito fundamental de um sistema de notificação é aprender com a
experiência.



A notificação é uma atividade voluntária do profissional e/ou do cidadão com vista
ao desenvolvimento de uma análise causal e à tomada de medidas corretivas
sistémicas por forma a se evitar futuras situações geradoras de dano, real ou
potencial.



O NOTIFICA é uma plataforma, anónima, confidencial e não punitiva de gestão de
incidentes, ocorridos nas unidades prestadoras de cuidados do Sistema Nacional
de Saúde.

e alerta:


O Sistema é totalmente anónimo não sendo possível identificar o doente ou o
profissional de saúde.



O Sistema não está vocacionado para investigar casos individuais.



Se desejar fazer uma exposição no Livro de Reclamações Online (Reclamações,
Sugestões ou Elogios), recorra ao SIM-Cidadão.
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A página inicial do formulário de notificação é a seguinte:

O questionário inicia-se com a identificação da instituição onde ocorreu o incidente.

Clicando em

, abre-se uma janela, onde poderá selecionar diretamente a Instituição

onde ocorreu o incidente, clicando sobre a linha com o seu nome. Ou poderá fazer
pesquisa, introduzindo o termo da pesquisa, conforme se assinala na figura a seguir
(clique em

para aceder ao campo de pesquisa).
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Nota: o campo de pesquisa é sensível à acentuação das palavras.
Caso não se encontre listada a instituição que pretende, poderá criar a instituição com a
introdução do nome e morada da mesma. Para o fazer deve procede da seguinte forma:
clicando em

, abre-se uma janela de seleção da Instituição. Nesta janela deve selecionar

a primeira opção “A – Instituição não identificada”.
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Ao selecionar esta opção a janela fica com o seguinte aspeto:

Deve de seguida selecionar a opção “Adicionar a Instituição onde ocorreu o Incidente”
Desta forma ficam disponíveis novas opções para que possa inserir os dados da Instituição
(ver imagem a seguir). Os Campos “Instituição” e “Morada” são campos de texto livre onde
deve inserir o nome completo da instituição que pretende identificar e a respetiva morada.

As opções “ARS” e “Tipologia” são de escolha por lista conforme imagens a seguir. Deve
selecionar para cada uma a opção aplicável.
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A informação relativa à instituição assim registada fica num estágio intermédio (não
submetida) até que centralmente (a coordenação nacional do NOTIFICA) valide a existência
da instituição solicitada. Assim, que a instituição seja validada e criada na plataforma pela
coordenação do NOTIFICA, a notificação é automaticamente encaminhada para o Gestor
Local alocado à nova instituição então criada.
No caso da instituição indicada pelo notificador não existir, a coordenação nacional do
NOTIFICA, classifica-a como “eliminada por falta de informação quanto ao local da
ocorrência”. Deste modo o notificador ao aceder ao NOTIFICA (com o seu “código único de
2

acesso” ) recebe essa informação de retorno.
Ressalva-se que todo este processo permite assegurar o correto seguimento da
notificação, não sendo em passo algum quebrado o anonimato da mesma.
Nota
Caso tenha selecionado uma determinada instituição por engano, e queira fazer nova
seleção deverá apagar a inscrição do campo (conforme assinalado, com retângulo, na
figura em baixo) e só depois clicar novamente

(conforme assinalado com um círculo na

figura em baixo).

Depois de clicar

aparecerá novamente a página, conforme figura em baixo. Aqui

deverá clicar em

abrindo-se novamente a página com a listagem de todas as

instituições, conforme descrito anteriormente.
Após selecionar a Instituição é automaticamente conduzido ao quadro seguinte (ver
imagem a seguir), onde deve indicar “Qual o Serviço/Unidade/Local da Instituição onde
ocorreu o incidente?” e “Data e hora do Incidente?”.

2

A obtenção deste código será explicado mais em detalhe na página 37.
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Sendo este um formulário interativo, vão surgir diferentes opções de escolha (através de
listas, campos de seleção ou outros), que podem ser diferentes, dependendo da opção de
escolha anterior.
Em algumas das listas pode surguir a opção “Não sabe”. Essa deve ser a opção a escolher
se efetivamente não conhece ou se tem dúvidas relativamente à questão colocada.
Por exemplo, ao selecionar a opção “Consulta Externa”, é solicitado a seguir que indique a
especialidade envolvida. Ambas as questões são de escolha.
Se a instituição indicada for o INEM, as opções para indicação do “Serviço/Meio de
Emergência utilizado” são diferentes (ver imagens abaixo).

Relativamente à “Data”, deve clicar em

para aceder à escolha da data, bastando para

tal clicar na data pretendida. Caso ocorra um erro basta repetir o processo e selecionar
outra data. Para indicar a hora do incidente deve escolher uma das opções disponíveis na
lista.

12/42

De seguida é solicitado que indique “Quem realiza a notificação?”. Uma vez que este é um
formulário de acesso livre também ao cidadão, importa que o profissional de saúde ao
notificar indique a opção mais adequada.
Assim, o profissional de saúde deve selecionar a opção “Qualquer terceira pessoa”, e de
seguida selecionar uma das duas opções relacionadas com o profissional. Ao selecionar
uma destas opções, será depois solicitado que indique a sua profissão (ver opções na
imagem a seguir).
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De seguida é solicitado que indique “Quando teve conhecimento da ocorrência do
Incidente?” (Ver imagem seguinte).

Na continuidade é solicitado que indique de que tipo de incidente se trata num ecrã
intitulado “Informação sobre o incidente?”.
A primeira informação requerida pretende caracterizar o incidente quanto ao dano
ocorrido. As opções são, as que se mostram na imagem:

Posteriormente, se a opção selecionada for “Evento sem dano” ou “Evento adverso”
solicita-se informação relativa à idade e ao sexo de quem sofreu o incidente (Ver imagem a
seguir).

Se a opção selecionada for “Ocorrência comunicável” ou “Quase evento”, não é solicitada
informação adicional.
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A. Tipologias de Incidente
As opções disponíveis correspondem às 13 tipologias da Estrutura Concetual da
Classificação Internacional sobre Segurança do Doente, sendo ainda (pela sua
importância) diferenciadas as “Quedas” e as “Úlceras de pressão” (ver imagem abaixo). A
saber:
1. Processo Administrativo: admissão, marcação, referenciação, etc.
2. Processo/Procedimento Clínico
3. Documentação
4. Recursos/Gestão organizacional
5. Infraestrutura/edifício/instalações
6. Dispositivos/Equipamento médico
7. Oxigénio/gás/vapor
8. Medicação/fluidos IV
9. Sangue/Hemoderivados
10. Acidentes do doente - Quedas
11. Acidentes do doente - Úlcera de pressão
12. Outros acidentes do doente
13. Infeção associada aos cuidados de saúde
14. Comportamento
15. Dieta/alimentação

Dependendo da opção selecionada surgem posteriormente diferentes opções de
preenchimento, adaptadas à tipologia indicada anteriormente e que passamos a ilustrar
individualmente.
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1. Tipologia de Incidente – Processo Administrativo: admissão,
marcação, referenciação

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto à fase do processo administrativo
envolvida (ver opções na imagem a seguir).

Se tiver sido indicado o INEM como a instituição onde ocorreu o incidente, as opções são
diferentes (ver opções na imagem a seguir).

De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou (ver
opções na imagem a seguir).
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2. Tipologia de Incidente – Processo/Procedimento Clínico

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto à “parte do processo/procedimento
clínico envolvida?” (ver opções na imagem a seguir).

De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou (ver
opções na imagem a seguir).
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3. Tipologia de Incidente – Documentação

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao tipo de documentação envolvida (ver
opções na imagem a seguir).

De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou (ver
opções na imagem a seguir).
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4. Tipologia de Incidente – Recursos/Gestão Organizacional

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao tipo de recursos envolvidos (ver
opções na imagem a seguir).

Se tiver sido indicado o INEM como a instituição onde ocorreu o incidente, as opções são
diferentes (ver opções na imagem a seguir).

De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou (ver
opções na imagem a seguir).
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5. Tipologia de Incidente – Infraestrutura/Edifício/Instalações

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao tipo de estrutura/mobiliário/local
envolvido (ver opções na imagem a seguir).

Se tiver sido indicado o INEM como a instituição onde ocorreu o incidente, as opções são
diferentes (ver opções na imagem a seguir).
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De seguida é questionado quanto ao tipo de instalações envolvidas (ver opções na imagem
a seguir).

Se tiver sido indicado o INEM como a instituição onde ocorreu o incidente, as opções são
diferentes (ver opções na imagem a seguir).

De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou (ver
opções na imagem a seguir).
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6. Tipologia de Incidente – Dispositivo/Equipamento Médico

Ao selecionar esta tipologia, o notificador é alertado para a existência Sistema Nacional de
Vigilância de Dispositivos Médicos, o qual tem por missão a vigilância de incidentes
resultantes da utilização de dispositivos médicos, nos termos do ponto 1 do artigo 28° do
Decreto-Lei n.° 145/2009, de 17 de junho.
A ligação para efetuar esta notificação é:
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO_DO_MERCADO/VIGILANCIA_DE_DIS
POSITIVOS_MEDICOS/FERRAMENTAS_PARA_NOTIFICACAO_DE_INCIDENTES_DM/PROFISSIONAIS_DE
_SAUDE

De seguida o notificador é questionado quanto ao nome/lote/referência do dispositivo
médico envolvido. Para tal está disponível uma caixa de texto com um limite de 100
carateres (ver imagem a seguir). Para a investigação de um incidente que envolve um
dispositivo/equipamento médico, é indispensável esta informação.

Sugere-se ainda que o dispositivo envolvido no incidente seja preservado para que possa
ser devolvido ao fornecedor/fabricante para análise/investigação.
De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou (ver
opções na imagem a seguir).

22/42

7. Tipologia de Incidente – Oxigénio/Gás/Vapor

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao nome/tipo de oxigénio/gás/vapor
envolvido. Para tal está disponível uma caixa de texto com um limite de 100 carateres (ver
imagem a seguir).

De seguida é questionado quanto à parte do processo envolvido (ver opções na imagem a
seguir).

De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou (ver
opções na imagem a seguir).
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8. Tipologia de Incidente – Medicação/Fluídos IV

Ao selecionar esta tipologia, o notificador é alertado para a necessidade de nos termos do
artigo 169° do Decreto-Lei n.° 176/2006, de 30 de Agosto, cabe aos profissionais a
comunicação das reações adversas e suspeitas de reações adversas graves ou inesperadas
de que tenham conhecimento resultante da utilização de medicamentos.
A ligação para efetuar esta notificação é:
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/
FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM

De seguida o notificador é questionado quanto à forma farmacêutica envolvida (ver opções
na imagem a seguir).
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Depois de escolher uma das formas farmacêuticas é solicitado que indique a via de
administração utilizada (ver opções na imagem a seguir).

De seguida é solicitado que indique o nome, dosagem e se possível o lote do
medicamento/fluido envolvido? Para tal está disponível uma caixa de texto com um limite
de 100 carateres (ver imagem a seguir).
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9. Tipologia de Incidente – Sangue/Hemoderivados

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao tipo de Sangue/Hemoderivado
envolvido (ver opções na imagem a seguir).

Se seguida é questionado “qual a parte do processo envolvida” e “qual o problema” (ver
opções nas imagens a seguir).
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10.

Tipologia de Incidente – Acidentes do doente - Quedas

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao mecanismo da queda, local da
queda, estrutura envolvida. Para os Profissionais médicos e enfermeiros, é solicitada
ainda o Score de Risco de Queda (Segundo a Escala de Morse) avaliado antes da queda
(ver opções nas imagens a seguir).
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Se tiver sido indicado o INEM como a instituição onde ocorreu o incidente, as opções são
diferentes (ver opções na imagem a seguir).
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11.

Tipologia de Incidente – Acidentes do doente – Úlcera

de pressão

Ao selecionar “Úlcera de Pressão”, ficam disponíveis as seguintes opções – Categoria da
úlcera de Pressão (apenas para os profissionais médicos ou enfermeiros), Localização
Anatómica, Avaliação da Escala de Braden/Braden Q (apenas para os profissionais
médicos ou enfermeiros), Comorbilidades presentes no Doente e Local onde terá sido
desenvolvida a úlcera de pressão (ver opções nas imagens a seguir).
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O quadro relativo às “Comorbilidades presentes no Doente” é de escolha múltipla.
Devem ser selecionadas todas as opções que o profissional considere estarem presentes
no doente.

Relativamente ao Local onde terá sido desenvolvida a úlcera de pressão, se for selecionada
a opção “Transporte”, é ainda questionado quanto à “Duração do Transporte” (ver opções
na imagem a seguir).
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12.

Tipologia de Incidente – Outros acidentes do doente

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao mecanismo do acidente (ver opções
na imagem a seguir).

Dependo do mecanismo selecionado, surgem diferentes opções para complementar a
informação que permita uma melhor análise/investigação do incidente (ver exemplo na
imagem a seguir).

Dependendo do mecanismo selecionado, as opções serão diferentes/adaptadas ao
mecanismo.
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13.

Tipologia de Incidente – Infeção associada aos

cuidados de saúde

Ao selecionar esta tipologia, é primeiro questionado quanto ao “Tipo de organismo” e de
seguida quanto à “Localização da infeção” (ver opções nas imagens a seguir).
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14.

Tipologia de Incidente – Comportamento

Ao selecionar esta tipologia, é questionado se o incidente está relacionado com o
comportamento das pessoas da instituição (profissionais – 1ª fig. Em baixo), ou se o
incidente está relacionado com o comportamento do doente (doente – 2ª fig. Em baixo)
(ver opções nas imagens a seguir).
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15.

Tipologia de Incidente – Dieta/Alimentação

Ao selecionar esta tipologia, é questionado quanto ao “Tipo de dieta/alimentação
envolvida” e quanto à “parte do processo envolvido” (ver opções nas imagens a seguir).

De seguida é solicitada informação sobre “Qual o problema?” que o incidente originou
(ver opções na imagem a seguir).
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B. Consequências do Incidente

Após concluída a informação relativa ao tipo de incidente, é solicitada informação relativa
às consequências do incidente, para a organização e para o doente.
Relativamente às “Consequências Organizacionais”, as opções são (ver imagem a seguir):

Se for selecionada a opção “Aumento dos recursos necessários para o doente”, é ainda
solicitado que especifique, selecionando uma das seguintes opções:

Relativamente às “Consequências para o doente”, as opções são:
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No que diz respeito ao dano para o doente, caso a resposta seja “Sim”, é questionado de
seguida o “tipo de dano” (ver opções na imagem a seguir).

Se for selecionada a opção dano “Físico” é solicitada informação adicional (ver opções na
imagem a seguir).

Finalmente é solicitada informação sobre a gravidade do dano (ver opções na imagem a
seguir).
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C. Envio da Notificação de Incidente
Após ter terminado o preenchimento do formulário, basta clicar em

, no final

do formulário, para este ser submetido.

Caso exista alguma incorreção no preenchimento do formulário, surge uma mensagem
informando sessa situação, ficando o(s) campo(s) incorreto(s) assinalado(s) a vermelho (ver
imagens a seguir).

Depois de corrigidas as eventuais incorreções, voltar a clicar em

, no final do

formulário.
Cada notificação é enviada, automaticamente, para o gestor local da instituição a que a
notificação se reporta.
Nota: a resposta do sistema pode demorar alguns segundos, dependendo das
características do acesso/rede à internet do Utilizador. Por favor aguarde.
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O correto envio da notificação é reconhecido pelo sistema, sendo apresentada a seguinte
mensagem:
“A notificação do incidente foi corretamente submetida no sistema. A mesma será analisada e
depois seguirá o processamento adequado. Para garantir que poderá acompanhar a situação
da notificação realizada, deverá guardar o ficheiro PDF gerado automaticamente, que contém o
código de acesso ao estado da notificação. Obrigado.”

De seguida deve clicar em OK, sendo automaticamente encaminhado para a página
seguinte. Para ficar com uma cópia resumo da notificação e respetivo “Código de
acompanhamento da notificação”, clique em

.

Ao fazê-lo é direcionado automaticamente para uma janela de transferência de ficheiros
para acesso ao documento em pdf. Pode optar por “Abrir” e imprimir o documento ou
clicar em “Guardar”, para ficar com uma cópia do documento guardada no seu
computador.
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O documento impresso tem a seguinte aparência:

No final da notificação, se pretender realizar outra notificação de incidente, pode aceder a
essa opção clicando em “aqui” (ver imagem a seguir).
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D. Acompanhamento da Notificação de Incidente
Para seguir a sua notificação e saber o que aconteceu, bastará na página inicial de acesso
ao sistema clicar sobre o link “Para consultar a sua notificação, introduza aqui o
código” e colocar o “código de acompanhamento da notificação” gerado aquando da
notificação e que se encontra no pdf (que guardou ou imprimiu).

Ao colocar o “código de acompanhamento da notificação”, o notificador terá acesso ao
estado de análise da sua notificação e surgir-lhe-á uma das seguintes mensagens:

1- Validada: “a sua notificação encontra-se em fase de análise, por forma a avaliar
as causas e determinar as possíveis medidas para evitar que se volte a repetir.”
2- Eliminada: Quando uma mensagem é Eliminada podem ter três causas, cada
uma delas com reports distintos, a saber:


A sua notificação foi eliminada do sistema por falta de informação quanto ao local da
ocorrência. Queira, por favor, identificar convenientemente a instituição onde ocorreu o
incidente e repetir a notificação. Gratos pela sua colaboração.



A sua notificação foi eliminada por informação insuficiente sobre o incidente. Queira,
por favor, repetir a notificação com maior grau de detalhe.



A sua notificação foi eliminada por ser repetida e foi associada à notificação validada

no sistema.
3- Implementação de medidas corretivas: a equipa de analise das notificações
no NOTIFICA, propôs a implementação de medidas corretivas e/ou de melhoria.
Encontrando-se neste momento em processo de avaliação e implementação
das mesmas.
4- Resolvido: foram implementadas com sucesso, medidas corretivas e/ou de
melhoria com vista à prevenção de recorrência do evento que notificou.
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