
PASSO A PASSO DA FERRAMENTA GATILHO
(Trigger Tool)

PASSO 1: RANDOMIZAR 15 PRONTUÁRIOS:

1. Serão selecionados 15 prontuários a fim de garantir a amostra de 10

prontuários para pesquisa do trigger quinzenal.

2. A randomização pode ser realizada através da seleção da sequência final

dos números dos prontuários. Ex: serão selecionados prontuários para esta

pesquisa com final 6 e assim seguindo uma sequência de forma intercalar a

busca ativa.

3. No caso de uma unidade piloto, o paciente selecionado deve ter passado

pela unidade que está sendo trabalhada (orientação do projeto).

4. Como critério de inclusão, podem ser selecionados internações com mais de

24h de permanência, mais de 30 dias de alta hospitalar e não mais de 90

dias de internação, evitando logos períodos de permanência (sugestão).

Excluir pacientes < 18 anos, psiquiátricos e em reabilitação. O projeto

orienta iniciar por uma classe de medicamento para ser investigado

(anticoagulantes, hipoglicemiantes ou sedativos), tornando a busca mais

seletiva.

PASSO 2: NUMERAR PRONTUÁRIOS:

Desta forma as pesquisas realizadas podem ser rastreadas e identificadas. Ex.

Jan 01 (sugestão).

PASSO 3: IMPRIMIR 15 CÓPIAS DA FERRAMENTA DE COLETA

Inserir identificação do paciente na ferramenta (incluindo a numeração dada ao

prontuário).



PASSO 4: CONVOCAR EQUIPE E MEMBRO REVISOR:

1. A metodologia prevê que a equipe seja composta por no mínimo dois

integrantes que depois de capacitados estarão aptos a identificar gatilhos. O

revisor deve ser um profissional médico que a partir dos gatilhos

identificados investigará a ocorrência de evento adverso ou não.

2. Sugerimos que a equipe seja composta por 10 profissionais da saúde (01

prontuário por pessoa), capazes já de identificar gatilhos e já realizar

investigação de possíveis eventos adversos. Desta forma, o revisor médico

é responsável por classificar os eventos sinalizados por estes profissionais e

auxiliar na investigação de eventos adversos que precisem de parecer

especializado.

3. Mantenha um grupo treinado e habitual. Existe uma curva de aprendizado

na ferramenta.

4. Não aceite membro que não tenha sido capacitado previamente.

PASSO 5: INICIAR TAREFA:

1. Cronometrar 20 minutos e iniciar a busca pelo (s) gatilho (s) pré-definidos

pela instituição. Cada prontuário deve ser investigado pelo tempo de 20

minutos, nem mais nem menos.

2. Buscar identificar os gatilhos.

a. Procurar pelos gatilhos diretamente nos documentos promissores.

Exemplos:

b. Resumo de alta, em particular infecções, complicações ou certos

diagnósticos

c. Sumário de alta (olhar para as especificidades da avaliação e tratamento

durante a internação hospitalar)

d. Consulte as notas de Emergência do Departamento



a. Medicamentos

b. Resultados laboratoriais

c. Prescrições

d. Relatório cirúrgico e registro de anestesia

e. Evolução ou prescrição de enfermagem

f. Evolução médica (se houver tempo, outras áreas do registro como história e

exame físico)

3. Não identificando gatilhos, registrar na ferramenta a avaliação negativa nas

opções “rastreadores” e eventos adversos (N = Não).

4. Identificando gatilhos, investigar a presença de eventos adversos na parte

do prontuário em que o gatilho foi identificado, correlacionando datas,

procedimentos, registros, entre outros.

5. Registrar na ferramenta a presença do gatilho identificado (S = Sim) e dos

gatilhos não encontrados (N = Não). Mais de um gatilho pode ser

identificado e, neste caso, devem ser investigados para ocorrência de

eventos adversos.

6. Não identificado evento adverso, registrar o gatilho encontrado e a negativa

do evento adverso no prontuário avaliado. (N = Não).

7. Identificando algum evento (s) adverso (s), sinalizar na ferramenta qual

evento (S = Sim).

8. A classificação do evento adverso deve ser realizada pelo revisor médico,

conforme os critérios da ferramenta:

a) Contribuiu para dano temporário para a paciente e requerido intervenção;

b) Contribuiu para dano temporário ao paciente e hospitalização inicial ou

prolongada;

c) Contribuiu para dano permanente ao paciente;

d) Necessitou intervenção necessária para manter vida;

e) (Contribuiu para óbito do paciente

f) Encerrar a caso.

9. Alimentar os indicadores relacionados a ferramenta.



9. Encerrar a caso.

10. Alimentar os indicadores relacionados ao trigger tool.

PASSO 6: FINALIZANDO - ATENÇÃO:

1. Não divulgar qualquer resultado antes de ter 7 medidas;

2. Mede danos e não erros;

3. Mede eventos associados ao uso de medicamentos e não a omissão deles.

4. Não decide entre prevenível e não-prevenível.

5. Recomendável que a equipe se reúna mensalmente para rever todos os

eventos adversos identificados no mês para detectar e resolver variação

entre os revisores na identificação dos eventos adversos e na classificação

da gravidade.

ADAPTAÇÕES

A fim de customizar a ferramenta à realidade brasileira, algumas adaptações foram 
feitas.

1. A ferramenta original utiliza sempre o médico para avaliar os prontuários

após o investigador primário descobrir o gatilho. Em nossa adaptação

sugerimos um nº maior de participantes para reduzir o tempo e energia

dispendido com as coletas quinzenais.

2. A ferramenta originalmente coleta cuidados e medicamentos. A adaptação

propõe que se inicie com os itens de medicamentos (M) e após aprendizado

seja inserido os cuidados (C).

3. Os prontuários avaliados precisam ter mais de 30 dias de alta. A adaptação

propões que, caso os medicamentos “piloto” sejam sedativos, é possível

usar prontuários logo após a alta.


