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No dia 1º de abril de 2013, foi
lançado o Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP), pelo
Ministério da Saúde e ANVISA. O
programa
visa
para
o
monitoramento e prevenção de
danos na assistência à saúde.

O Boletim Informativo da REBRAENSPPolo Ribeirão Preto tem a finalidade de
fornecer informações e novidades
sobre o tema “Segurança do paciente”.

Queda
Administração incorreta de
medicamentos
Falhas na identificação do paciente
Erros em procedimentos cirúrgicos
Infecções
Mau uso de dispositivos e
equipamentos médicos1
A maior parte destas ocorrências
poderia ser evitada com medidas
para ampliar a segurança do paciente.

Estudos apontam que de cada dez
pacientes atendidos em um hospital,
um sofre pelo menos um evento
adverso como1:

1

Foram publicados seis protocolos com o intuito de orientar os profissionais
na ampliação da segurança do paciente nos serviços de saúde. Segue a
relação dos protocolos e seus objetivos2:
Cirurgia Segura
- Reduzir a ocorrência de incidentes e a
mortalidade cirúrgica, possibilitando a
adequada realização de procedimento
cirúrgico através do uso adequado da Lista
de Verificação da Segurança Cirúrgica
desenvolvida pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).

Prática de Higiene das mãos
em serviços de saúde
- Instituir e promover a higiene das mãos
nos serviços de saúde com o intuito de
prevenir e controlar as infecções
relacionadas à assistência à saúde.

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/jul
ho/PROTOCOLO%20CIRURGIA%20SEGURA.pdf

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/jul
ho/PROTOCOLO%20HIGIENE%20DAS%20MÃOS.pdf

Prevenção de úlcera por
pressão

Prevenção de Quedas

-Implementar cuidados com a posição do
paciente para evitar a pressão na pele dos
internados, especialmente nos que tem
pouca mobilidade.

-Implementar de medidas que contemplem a
avaliação de risco do paciente, garantam o
cuidado multiprofissional e um ambiente
seguro, e promovam a educação
do paciente, familiares e profissionais.

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/jul
ho/PROTOCOLO%20ULCERA%20POR%20PRESSÃO.pdf

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/jul
ho/Protocolo%20-%20Prevenção%20de%20Quedas.pdf

Identificação do paciente

Uso e administração de
medicamentos

-Garantir a correta identificação do paciente,
a fim de reduzir a ocorrência de incidentes.
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/jul
ho/Protocolo%20%20Seguraça%20na%20Prescrição,%20uso%20e%20%20Administração%
20de%20Medicamentos.pdf

-Promover práticas seguras no uso de
medicamentos em estabelecimentos de
saúde.
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/jul
ho/Protocolo%20Identificação%20do%20Paciente.pdf
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