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Conceito  

SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

 Todo o trabalho realizado visando a diminuição ou eliminação 

de riscos na assistência em saúde que podem causar danos ao 

paciente; 

  Visa reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado da saúde. 

 



Importância  

 Os incidentes associados ao 
cuidado de saúde 
representam uma elevada 
morbidade e mortalidade nos 
sistemas de saúde  ISSO 
DEVE SER EVITADO A 
QUALQUER CUSTO! 

 



Programa Nacional de Segurança do Paciente  
(PNSP)  

 A Portaria MS/GM nº 529/2013 definiu como estratégia a 

elaboração e implantação de um conjunto de protocolos sobre os 

seguintes temas: 

 Prática de higiene das mãos em estabelecimentos de Saúde; 

 Cirurgia segura;  

 Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;  

 



Programa Nacional de Segurança do Paciente  
(PNSP)  

 Identificação de pacientes;  

  Comunicação no ambiente dos estabelecimentos de Saúde;  

  Prevenção de quedas;  

  Úlceras por pressão;  

  Transferência de pacientes entre pontos de cuidado;  

  Uso seguro de equipamentos e materiais 

 



O que podemos fazer? 

1. Identificação correta do paciente; 

2. Melhorar a comunicação entre os profissionais de Saúde; 

3. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na 

administração de medicamentos; 

4. Assegurar cirurgia e, local de intervenção, procedimento 

e paciente corretos; 

5. Higienizar as mão para evitar infecções;  

6. Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

 



A quem se aplica? 

 A todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, 
privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles 
que exercem ações de ensino e pesquisa. 

 



Na Medicina Veterinária 

Conceito de SAÚDE ÚNICA 

A Medicina Veterinária é uma das profissões 

mais completas. Foi criada com o dever de 

prevenir e curar doenças dos animais, mas 

sempre tendo como objetivo o homem e o 

serviço maior à humanidade. 

 



Na Medicina Veterinária 

 Espera para atendimento 

clínico; 

  Durante exame clínico; 

  Realização de exames; 

  Procedimentos Cirúrgicos 

(pré, trans e pós operatório) 

 



Como garantir a segurança do paciente não humano 

 Sala de espera separada para cães e gatos; 

 

  Evitar cadeiras muito próximas, respeitando uma 
distância suficiente entre os animais; 

 

  Uso de luvas para a realização de procedimentos; 

 

  Lavagem das mãos antes e após cada consulta; 

 

  Colocar mordaça em cães agressivos e/com muita 
dor; 

 



Como garantir a segurança do paciente não humano 

 Contenção física e/ou medicamentosa adequada para a realização 
de procedimentos sempre que necessário; 

 

  Não deixar nunca animal desacompanhado, principalmente em 
locais onde há risco de queda; 

 



Como garantir a segurança do paciente não humano 

 ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO:  

•  Verificar o procedimento a ser realizado; 

•  Separar todo o material a ser utilizado, antes mesmo do animal entrar no local de 

realização do mesmo; 

•  Deixar material reserva próximo; 

•  Conferir se o animal presente é o animal que deverá realizar o procedimento. 

• ISSO VALE PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, 
LABORATORIAIS E CIRÚRGICOS! 

 



Como garantir a segurança do paciente não humano 

  ANTES DE APLICAR QUALQUER 
MEDICAMENTO:   

 

•  Conferir sempre antes de medicar o animal 

se é mesmo o animal que precisa receber a 

medicação; 

•  Conferir a via de administração e a dose a 

ser administrada. 

 



Como garantir a segurança do paciente não humano 

 ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: 

•  Conferir os dados do animal e do tutor; 

•  Conferir a cirurgia a ser realizada 

(principalmente em casos de órgãos ou 

membros duplos); 

•  Separar previamente todo a material a ser 

utilizado;  

•  Realizar tricotomia ampla da região a ser 

operada. 

 



Como garantir a segurança do paciente não humano 

 APÓS A REALIZAÇÃO DE QUALQUER PROCEDIMENTO CIRÚRGICO:  

•  NUNCA deixar o animal sozinho, inclusive se o mesmo encontrar-se 
desacordado; 

•  Apenas liberar o animal para o tutor quando o mesmo encontrar-
se acordado e recuperado da anestesia. 
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Obrigada 

Tel.: (21) 99902-5157  
nanda_vetuff@hotmail.com 
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