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SEGURANÇA DO PACIENTE

• Organização Mundial da Saúde

• The Joint Commission (TJC)

• Joint Commission International (JCI)

• Centro Colaborador (WHO Collaborating Centre)

World Health Organization. Meeting Report Action on Patient Safety (High 5s). 2006



“HIGH 5S PROJECT”

• Manejo seguro dos concentrados eletrolíticos

• Medicação segura nos momentos de transição do cuidado

• Comunicação adequada na passagem de responsabilidade dos 
profissionais (Handoff ou Handover)

• Realização do procedimento correto no local correto

• Higienização das mãos

World Health Organization. Meeting Report Action on Patient Safety (High 5s). 2006 



COMPETÊNCIAS PARA SEGURANÇA

• Contribuir para a cultura de segurança do Paciente

• Trabalhar em equipes para a segurança do paciente

• Comunicar-se efetivamente para a segurança do paciente

• Gerenciar riscos à segurança

• Otimizar fatores humanos e ambientais

• Reconhecer, responder e revelar eventos adversos. 

The safety competencies: enhancing patient safety across the health professions. Canadian Patient Safety Institute; 2008 



CULTURA DE SEGURANÇA

• Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, 

assumem responsabilidade pela sua própria seguranca, pela seguranca de seus colegas, 

pacientes e familiares; 

• Cultura que prioriza a seguranca acima de metas financeiras e operacionais; 

• Cultura que encoraja e recompensa a iden� cação, a no� cação e a resolução dos problemas 

relacionados à seguranca; 

• Cultura que, a partir da ocorrencia de incidentes, promove o aprendizado organizacional; e 

• Cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da 

seguranca. 

Programa Nacional de Seguranca do Paciente (PNSP). MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013. 
 



EVENTOS ADVERSOS

• As estratégias de uma organizacão

• Cultura

• Práticas de trabalho

• Abordagem de gestão da qualidade

• A prospecção de riscos

• Capacidade de aprendizagem a partir dos erros.

World Health Organization (WHO). Patient safety – a global priority. Bull World Health Organ 2004.
 



ESTRATÉGIAS

• Comunicação

• Educação continuada

• Educação permanente

• Gestão da Clínica

• Internet



“O cuidado à saúde, que antes era simples, menos efetivo e 

relativamente seguro, passou a ser mais complexo, mais efetivo, 

porém potencialmente perigoso”

Chantler, C. The role and education of doctors in the delivery of healthcare. The Lancet. 1999  
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“A mente é como um paraquedas... Só funciona se 
estiver aberta.”

Albert Einstein


