
ENTENDENDO A FADIGA DE ALARMES E  
SUA RELAÇÃO COM OS CUSTOS HOSPITALARES 

 

O setor saúde tem sofrido um considerável aumento nos seus custos em todo o 

mundo. Os recursos são insuficientes e há uma grande dificuldade de controle dos gastos.  

Entre as unidades hospitalares que possuem os maiores custos está a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), que é o local do hospital destinado ao atendimento de pacientes graves ou 

de risco que dispõem de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, possuindo 

equipamentos específicos próprios e acesso a diversas tecnologias com fins diagnósticos e 

terapêuticos, além de recursos humanos altamente especializados (CASTILHOM, 

FUGULIN, GAIDZINSKI, 2005; BRASIL, 2013).  

O enfoque interdisciplinar torna-se indispensável para que o paciente tenha suas 

necessidades de tratamento à saúde atendidas da melhor forma e tão rápido quanto 

possível. Considerando que o número de procedimentos terapêuticos utilizados para 

monitorização e tratamento desse tipo de paciente é elevado, os custos hospitalares dessas 

unidades ganham destaque (BALSANELLI, 2006; PETERSON et. al., 2006). 

Nessas unidades de cuidados intensivos, embora os equipamentos médico-

assistenciais (EMA) possuam a função de auxiliar quanto à segurança e a qualidade da 

assistência ao paciente, a fadiga de alarmes tem se mostrado um sério problema nos 

serviços de saúde em diferentes países, inclusive, nos Estados Unidos da América, no qual 

o termo foi inicialmente criado em 2010.  

Muitos alarmes soam constantemente em hospitais, ocasionando a “fadiga de 

alarmes”, fenômeno que ocorre quando o profissional de saúde – em especial os da 

enfermagem – torna-se insensível ao elevado número de alarmes soando no ambiente, 

resultando no comprometimento da assistência ao paciente e exigindo estratégias 

específicas (GEORGE; MARTIN, 2014). 

Um dos problemas mais comuns relacionados à fadiga de alarmes é o “falso alarme”, 

o qual ocorre 80% a 99% do tempo em unidades hospitalares. Esses alarmes são 

atualmente classificados como inconsistentes pelo fato de não apresentarem bons dados 

que possam estar relacionados a alguma alteração na condição clínica do doente, ou mau 

funcionamento do equipamento (AMERICAN ASSOCIATION OF CRITICAL-CARE 

NURSES, 2014). 

Normalmente, o comprometimento ao paciente pode ocorrer quando alarmes 

constantemente disparados são ignorados pelos profissionais, que diante da exposição 

frequente ao elevado número de sinais de alarmes inconsistentes, acabam por tratá-lo como 



um alarme falso, silenciando-o, retardando o tempo estímulo-resposta ou simplesmente, 

ignorando-o. Outra questão associada são os alarmes que deliberadamente são 

desabilitados. Esse tipo de comportamento profissional diante dos alarmes disparados por 

EMA é extremamente perigoso e as consequências para o doente poderão ser desastrosos, 

pois no momento em que uma situação de emergência ocorrer, ninguém de fato tomará 

conhecimento (AMERICAN ASSOCIATION OF CRITICAL-CARE NURSES, 2014). 

A gestão de alarmes é essencial como subsídio para uma assistência com qualidade e 

segurança, levando à The The Joint Commission (2014a)1 a emitir um alerta relacionado à 

segurança dos alarmes em EMA, tendo observado que de 98 eventos relacionados com 

alarmes, 80 evoluíram para óbito, 13 levaram à incapacidade funcional permanente e 5 

levaram a cuidados hospitalares e a um maior tempo de internação (período investigado 

entre janeiro de 2009 a junho de 2012).  

Nesse mesmo alerta, foi questionado sobre o que havia dado errado nesses eventos 

relacionados ao alarme, se alguns desses alarmes apresentaram configurações incorretas 

(parametrização incorreta), outros se apresentavam no modo silencioso e alguns dos 

alarmes foram completamente desligados (THE JOINT COMISSION, 2014a). 

Para 2016, a The Joint Commission orienta que todas as organizações de saúde 

apresentem diretrizes claras para a gestão dos alarmes, incluindo: configurações para os 

alarmes clinicamente apropriados; em quais situações que os alarmes poderão ser 

desativados; em quais situações os parâmetros dos alarmes poderão ser alterados; quem no 

setor terá autoridade para definir os parâmetros dos alarmes, conforme as características 

clínicas dos pacientes; verificação dos sinais vitais de cada paciente, a fim de realizar a 

parametrização dos monitores de forma precisa, entre outros (THE JOINT COMISSION, 

2014b). 

No Brasil, ainda não há estudos de avaliação de custo-efetividade aos monitores 

multiparamétricos, no que tange à fadiga de alarmes. Para que se possa compreender a 

dimensão do problema, entre 2005 a 2008, a Food and Drug Administration (FDA - o órgão 

governamental dos Estados Unidos da América responsável pelo controle dos alimentos, 

                                                             
1 The Joint Commission, antes designada como Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, 

também conhecida como Joint Commission International, é um organismo de acreditação de unidades 
de saúde baseada nos Estados Unidos. É uma instituição sem fins lucrativos que têm acreditadas mais 
de 19 000 organizações e programas de saúde nos Estados Unidos, onde a maioria dos 
governos estaduais exige a acreditação da TJC para licenciamento e reembolsos do Medicaid. As 
auditorias (inspeções) relacionadas com as acreditações normalmente seguem um ciclo trianual, sendo 
as conclusões disponibilizadas pela publicação do relatório de qualidade da acreditação no sítio web de 
verificação de qualidade. 
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suplementos alimentares, medicamentos, cosméticos, equipamentos médicos, materiais 

biológicos e produtos derivados do sangue humano) e a Manufacturer and User Facility Device 

Experience (MAUDE - banco de dados que abriga relatórios de dispositivos médicos 

submetidos ao FDA por fabricantes, importadores e instalações de usuários de dispositivos 

e por voluntários, como profissionais de saúde, pacientes e consumidores) receberam 566 

relatos de mortes de pacientes relacionadas com alarmes de monitorização em hospitais de 

todo o país. A partir de uma revisão realizada do banco de dados do MAUDE buscando 

um período de quatro meses, entre 1º de março de 2010 e 30 de junho de 2010 revelou 73 

mortes relacionadas com alarmes, sendo 33 atribuídas a monitores multiparamétricos 

(CVACH, 2012). 

A economia e as profissões da área da saúde têm um difícil convívio, pois enquanto 

as profissões de saúde concentram-se na ética individualista, onde a saúde “não tem preço” 

e qualquer esforço para uma vida salva é justificável, a economia visa o bem comum ou 

ética do social (DEL NERO, 2002). 

No entanto, o estudo da economia da saúde vem contribuindo na área 

multidisciplinar de planejamento e administração dos serviços em saúde, especialmente nos 

países da América do Norte e Europa. Em paralelo aos estudos econômicos em saúde, 

observa-se também a atenção com a melhoria da segurança e da qualidade da assistência ao 

paciente, com o objetivo de obter maiores benefícios com os menores riscos ao paciente e 

ao menor custo (DEL NERO, 2002; BRASIL, 2011). 

Na Europa, os estudos realizados sobre a qualidade da atenção hospitalar mostraram 

que um a cada dez pacientes nos hospitais europeus sofrem danos evitáveis e eventos 

adversos ocasionados durante a assistência recebida, sendo que 50% a 60% dos eventos 

seriam evitáveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2008), esses tipos de 

danos podem ser incapacitantes, com sequelas permanentes, além de levar ao aumento da 

permanência hospitalar e dos custos relacionados.  

Desse modo, assim como se tornou impossível pensar nas UTI, sem a presença 

dessas tecnologias, faz-se necessário, também, que nos preocupemos com todas essas 

situações com as quais se defrontam os profissionais, sobretudo, no que se refere a sua 

usabilidade, que tem impacto, também, na curva de obsolescência desses sistemas de 

monitorização e, na segurança do paciente (SILVA et al., 2010). 

Estudos desta natureza podem contribuir com o processo de gerenciamento 

institucional e de cuidados de enfermagem, com a elaboração de protocolos de cuidado, 

com programas de educação permanente e no fornecimento de subsídios para ações de 
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conscientização e alocação de recursos nas instituições de saúde, indo ao encontro às ações 

de qualificação da gestão do SUS, preconizado pelo Ministério de Saúde (BRASIL, 2009). 
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