Guia do Episódio de Cuidado

Segunda Vítima
As segundas vítimas são todos os profissionais de saúde (médicos e equipe multiprofissional) que estão envolvidos em um evento
adverso imprevisto com consequente dano ao paciente. Considerando que a probabilidade do profissional envolvido vir a sofrer
danos físicos e psicossociais é relativamente alta, o amparo e apoio a esse profissional, é primordial para que ele possa retornar às
suas atividades, com a segurança necessária.

1. OBJETIVO
•
•
•
•
•

Acolhimento do profissional;
Permitir que os profissionais discutam e compartilhem pensamentos, sentimentos e reações secundárias ao evento adverso;
Indicar Canais de Apoio institucional;
Proporcionar valor, qualidade e segurança para o profissional, paciente e Instituição;
Promover um retorno precoce à produtividade normal .

FLUXO DE ATENDIMENTO A SEGUNDA VÍTIMA
O fluxo de atendimento poderá iniciar
através de
informações geradas em vários canais: Notificação de
eventos (Suspeita de EAG ou Evento Catastrófico, durante
entrevistas de análise,
Notificação SAC e
através
acionamento da liderança ou pares.
Avaliação e
acompanhamento
Institucional

Liderança
Multiprofissional
local

Liderança médica
local
Contato < 6 h

Psicólogos através do

Contato < 6 h

HOTLINE NOS HORÁRIOS
COMERCIAL DAS 08 AS 17H

Equipe Assistencial
Multiprofissional

Médico do Corpo
Clínico Autônomo,
CLT e PJ

(EXCETO FERIADOS) 21513557 ( WHATT APP) –
TELEFONE 2151-9507

“Primeiros Socorros”

“Primeiros Socorros”

POP: Programa de
Orientação Pessoal

Ação: Acolhimento,
Escuta Ativa e Tomada
de Decisão.

Condições para
retorno ao trabalho?

Ação: Acolhimento,
Escuta Ativa e Tomada
de Decisão.

(Fora do horário
comercial– 7 dias na
semana através
comercial acionar POP
24 horas 0800.7724567
Não

Ação da Liderança

Sim

Retorno ao
Trabalho

Acionar Prática
Médica
Contato ≤ 24hs

Avaliação
Acompanhamento
e Tratamento s/n

Dr. Alfredo 99930-8192
Adriana Pereira 998340071

2. TRAJETÓRIA NATURAL DE RECUPERAÇÃO DA SEGUNDA VÍTIMA
Abandono

Caos a
resposta ao
acidente

Restaurando a
integridade
pessoal

Pensamento
Intrusivo

Suportando a
inquisição

Conseguindo
apoio
emocional

Sobrevivência

Seguindo a
diante

Superação

3. REAÇÕES COMUNS E SINTOMAS PSICOLÓGICOS
As reações comuns a um evento estressante incluem:

Os sintomas psicológicos associados à segunda vítima
incluem:

Distúrbios do sono e / ou distúrbios alimentares

Isolamento

Dificuldade de concentração

Frustração

Dor de cabeça

Medo

Fadiga

Dor e remorso

Diarreia Náuseas ou vômitos

Sensação de desconforto ao retornar ao trabalho

Frequência cardíaca acelerada e / ou respiração

Raiva e irritabilidade

Tensão muscular

Depressão e / ou tristeza extrema
Dúvidas
Falta de atenção após um evento clínico estressante

Estado emocional após o evento:
•
•
•
•

Programa de assistência
ao colaborador

Indiferença
Exagerado
Condizente
Medo

Exacerbação de queixas físicas:
•
•
•
•
•
•
•

4. MODELO INTERVENCIONAL DE TRÊS NÍVEIS DE SCOTT SUPORTE À SEGUNDA
VÍTIMA

Cefaleia
Taquicardia
Insônia
Dificuldade de concentração
Pensamento intrusivo
Evitar situações difíceis
Experiência prévia

Serviços de aconselhamento
profissional

Orientação e cuidado das 2ª
vítimas identificadas

Serviços
adicionais

•
•
•

Psicólogo
Psiquiatra
Serviço social

GVR
PRÁTICA MÉDICA

“Primeiros Socorros”

Apoio à investigação e ao
potencial litígio

Suporte local
(unidade/departamento)

•

Apoio departamental do Senior, supervisor, coordenador, gerente.

•

Fornecer orientação sobre como a equipe pode apoiar-se mutuamente
durante um evento adverso (por exemplo, como oferecer apoio emocional
imediato entre pares ou programas.

ANEXO – CHECK LIST DA LIDERANÇA
AÇÕES
Escuta e acolhimento do colaborador








Explicar como a instituição aborda os eventos adversos de modo não punitivo, mas oferecendo apoio com o foco em
oportunidades de melhoria no processo e na maior segurança do paciente e colaborador.
Buscar entender como o evento está afetando o colaborador pela perspectiva dele, quais são suas preocupações, como sua
rotina pessoal e profissional está sendo afetada.
Como você está se sentindo?
Você está preocupado com algo?
O evento está afetando sua rotina de alguma forma?
Há algo que possamos fazer para lhe ajudar?

Oferecer suporte e explicar os Canais de Apoio Institucional
HOTLINE NOS HORÁRIOS COMERCIAL DAS 08 AS 17H ( EXCETO FERIADOS) 2151-3557 ( WHAT APP) – TELEFONE 2151-9507
Esta é uma linha telefônica direta com os psicólogos Einstein, onde receberão os primeiros socorros/cuidados psicológicos, e
dependendo da estratificação de risco obtida durante a entrevista poderá ser indicada :
•
•

Psicoterapia
Encaminhamento para consulta com o médico de família ou psiquiatra (Programa Cuidar)

Fora do horário comercial acionar POP 24 horas – 7 dias na semana através 0800.7724567
Canal telefônico de prestadores externos para suporte imediato psicológico, financeiro, jurídico e apoio social
Verificar se o colaborador relata ter condições de manter suas atividades laborativas ou se é necessário afastamento temporário.

❑

Se necessário afastamento, encaminhar à saúde do trabalho.
Convidar o colaborador a participar do processo de análise do evento

5. GLOSSÁRIO
EAG: evento adverso grave

PJ: pessoa jurídica

CLT: consolidação das leis de trabalho

POP: programa de orientação pessoal

GVR: gerenciamento e vigilância do risco

SAC: serviço de atendimento ao consumidor
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