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SEGURANÇA DO 
PACIENTE 
Contexto 



Desde a segunda metade do séc. XX – séc. XXI 

 Conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, 
principalmente relacionadas à área da saúde. 

 Avanços nos métodos diagnósticos e terapêuticos. 

Pressões financeiras 



 Aumento da expectativa de vida da população. 

Até 2030 - 25% da população viverá 
mais de 90 anos, em muitos países 

Desde a segunda metade do séc. XX – séc. XXI 



 Mudança nas características epidemiológicas (aumento das doenças crônicas) 

 Até 2030, pode haver 30% mais pacientes com doenças crônicas 

Desde a segunda metade do séc. XX – séc. XXI 



Ameaças emergentes à Segurança do Paciente  
(Patient Safety 2030) 

• Casos de múltiplas comorbidades, 
cada vez mais complexos 

• Cuidado cada vez mais complexo 
 
 

• Aumento do custo global do 
cuidado de saúde - 2 a 4% do PIB 

• Restrição orçamentária 
 

• Resistência antimicrobiana 
• Doenças emergentes 

Saúde Única 
A history of One Health 
(Evans Leighton, 2014) 

 



Diante dos novos riscos, 

prestar cuidado de saúde de qualidade 

e seguro. 

Desafio  

Desde a segunda metade do séc. XX – séc. XXI 



Relatório  
“Errar é Humano” 

 

Danos ao paciente por erros no cuidado à 
saúde e não à doença = 8ª causa de morte.  

Instituto de Medicina dos Estados Unidos, 2000 

Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. 

MORTES POR ANO 
 Eventos Adversos            44.000 a 98.000 
 Acidentes automobilísticos  43.000 
 Câncer de mama    42.297 
 AIDS     16.516 



Ocorrência de 
incidentes a cada ano 

Incidência de danos 
durante o cuidado de 

saúde 

Custo dos erros de 
medicação por ano 



Fonte: BMJ 2016; 353  

www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr64/nvsr64_02.pdf 

 (Published 03 May 2016) 

Medical Error =  

ERRO NO CUIDADO DE SAÚDE  

 

 

 

 

Estima-se que é a 

3ª causa mais comum de 

morte nos EUA 



“A segurança não é um programa,  

é um modo de vida”. 

Lucian L. Leape 



99,9% é um padrão de segurança? 

 0,1% de erro significa: 
 
–  20 mil prescrições erradas de medicamentos/ano 

–  15 mil quedas acidentais de recém-nascidos em 

hospitais/ano 

–  500 cirurgias incorretas/semana 

–  2 mil documentos perdidos/hora 

 
Medical Error. What do we know? What do we do? EUA: Jossey – Bass; 2002. p. 3-34. 



PARA O PACIENTE = 100% 







Pacientes 

Profissionais 

Gestores 

Como alcançar? 

Segurança do Paciente 



METAS INTERNACIONAIS DE  
SEGURANÇA  DO  PACIENTE  

Meta 1 - Identificar os pacientes corretamente  

Meta 2 - Melhorar a comunicação efetiva 

  Meta 3 - Melhorar a segurança de medicamentos de alta-vigilância 

Meta 4 - Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, 
procedimento correto e paciente correto 

Meta 5 - Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde 

  Meta 6 - Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas 

Centro Colaborador da OMS (WHO Collaborating Centre for Patient Safety) 



Campanha da 
Câmara Técnica da Qualidade e Segurança  

das unidades federais RJ (CTQS)  

Lançamento em novembro de 2012 
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Meta 1 





Mini conferências nos serviços de internação 

Leadership walkrounds 
Transferência do paciente 

Passagem de Plantão 
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Medicamentos com aparência ou nomes parecidos  

(Look-Alike, Sound-Alike Medication Names) 

http://www.youtube.com/watch?v=1DRGqrsD0rE


Carro de Emergência ANTES 



Carro de emergência DEPOIS 







Meta 4 – Cirurgia Segura 



Cirurgia Segura Salva Vidas  

Aplicação do Checklist para Cirurgia Segura em 3 fases de um 

procedimento cirúrgico:  

• antes da indução anestésica (“sign in”) 

• antes da incisão na pele (“time out”)  

• antes do paciente sair da 

sala cirúrgica (“sign out”) 



•Identificação do paciente 

•Verificação de toda a 

documentação do paciente 

relacionada ao procedimento  

(história clínica, resultados de 

exames, planejamento terapêutico 

e cirúrgico, consentimento 

informado, etc.) 

•Verificação da marcação do local 

•Verificação da disponibilidade de 

órteses, próteses e outros 

recursos necessários para a 

realização do procedimento, etc.  

Checklist 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://pt.dreamstime.com/abd-ocircmen-da-marca-ccedil-atildeo-para-a-cirurgia-cosm-eacutetica-da-corre-ccedil-atildeo-thumb7130641.jpg&imgrefurl=http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-abd-ocircmen-da-marca-ccedil-atildeo-para-a-cirurgia-cosm-eacutetica-da-corre-ccedil-atildeo-image7130641&usg=__xVPI3PIv5Mtsc-bL2HP1Csl0Zhw=&h=200&w=300&sz=30&hl=pt-BR&start=64&sig2=eyJc_wfn4UyyZE7-lcfRNQ&itbs=1&tbnid=_laxrb3EZS-WEM:&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images?q=marca%C3%A7%C3%A3o+local+cir%C3%BArgico&start=54&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=37AZTIWVLIP6lweH8OCOCg




Área do paciente 

“Aura de contaminação” 



Área do paciente - contaminação 



Contaminação através das mãos  

para outras áreas de pacientes 
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Imprint da mão do profissional 

após examinar o abdomem do 

paciente – crescimento de 

colônia de MRSA  

Depois da higiene das mãos 

com preparação alcoólica – 

cultura negativa para MRSA 

n engl j med 360;3 nejm.org january 15, 2009 



Meta 5 – Prevenção de Infecção 





Medidas para pacientes avaliados como de risco: 

 

Reduzir o risco de lesões ao paciente decorrentes de quedas 

 Sistema para mudança da cama para a cadeira 

Cuidado durante procedimento 









Sete Passos para a Segurança do Paciente 
National Patient Safety Agency/UK 

1. Construa uma cultura de segurança. 

2. Lidere e apoie sua equipe. 

3. Integre as atividades de gerenciamento de risco. 

4. Promova notificações. 

5. Envolva e comunique-se com os pacientes e o público. 

6. Aprenda e compartilhe lições de segurança. 

7. Implemente soluções para evitar danos. 

 http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/collections/seven-steps-to-patient-safety/?entryid45=59787 



https://patientsafetymovement.org/ 

hospitais parceiros 
 em 50 países 

VIDAS SALVAS  

 Fundação do Movimento de 
Segurança do Paciente  
Fundada em Abril de 2013 

Objetivo: ZERO Mortes evitáveis em hospitais  
- com as pessoas certas, ideias e tecnologia.  

2019 

https://patientsafetymovement.org/
https://patientsafetymovement.org/


Objetivo Geral 
 

Contribuir para a qualificação do cuidado em 
saúde em todos os estabelecimentos de saúde 
do território nacional.  



1º Eixo. O estímulo à prática assistencial segura. 
 

• Protocolos de Segurança do Paciente  

 (Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013) 

(RDC nº 36, de 25 de julho de 2013) 

• Criação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) 

• Planos de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde  desenvolvidos 
pelos NSP 

• Sistema de Notificação de Incidentes 



2º Eixo. Envolvimento do cidadão na sua 
segurança.  

“Pacientes pela Segurança do 
Paciente” 



4º Eixo. O incremento de pesquisa em segurança 
do paciente: medir o dano, compreender as 
causas, identificar as soluções, avaliar o impacto, 
transpor a evidência em cuidados mais seguros. 

3º Eixo. Inclusão do tema Segurança do Paciente 
no ensino: educação permanente, graduação, pós-
graduação. 



RDC ANVISA n.º 36/2013 



Desafios 

 Promover um ambiente livre de culpa em que os indivíduos são capazes 
de notificar incidentes sem medo de serem punidos. 

 Encorajar a colaboração entre os diversos níveis e a disciplina em buscar 
soluções para os problemas de segurança do paciente. 

 Comprometer as lideranças para difundir a necessidade de 
comportamento e cultura de segurança. 

AHRQ, 2013 

 Reconhecer o alto risco das atividades do serviço de 
saúde e decidir realizar os procedimentos de forma 
consistentemente segura. 



O DESAFIO PERMANECE 

SEGURANÇA 

DO PACIENTE 



Dra. Margaret Chan 
Diretora Geral da OMS 

2006-2017 
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