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Desde o ano de 2011, 192 hospitais integrantes da 

Rede Sentinela, grupo de instituições que avalia 

serviços para o gerenciamento de riscos à saúde e 

que atua em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS), monitoraram 40 mil atendimentos diários 

em 60 mil leitos de todo o País. No acompanhamento, foi ve-

rificado que de cada 10 pacientes atendidos, pelo menos um 

sofria eventos adversos, tais como queda, administração in-

correta de medicamentos, falhas de identificação do paciente, 

erros em procedimentos cirúrgicos, infecções e mau uso de 

dispositivos e equipamentos médicos.

Segundo avaliação sintetizada pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), até 73% das ocorrências poderiam ser evitadas com 

medidas preventivas. Por isso, o Ministério da Saúde criou no 

primeiro semestre deste ano o Programa Nacional de Seguran-

ça do Paciente, que inclui três ações: a implementação de seis 

protocolos de segurança do paciente com base nos problemas 

mais recorrentes, uma resolução da Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (ANVISA) que torna obrigatória a criação 

de núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde e a 

publicação de um edital de chamamento  das empresas que atu-

am na saúde para elaborar propostas de medidas de segurança.

O Comitê de Implementação e Monitoramento das ações foi for-

mado por representantes do Ministério da Saúde e instituições de 

sua estrutura administrativa (Anvisa, Fiocruz, Agência Nacio-

nal de Saúde Suplementar etc.); dos Conselhos Federais de En-

fermagem, de Farmácia, de Medicina e de Odontologia, como 

representantes dos profissionais da Saúde; da Organização 

Pan-americana de Saúde (Opas) e de pesquisadores na área de 

segurança do paciente. 

Os trabalhos resultaram em seis protocolos para orientar os pro-

fissionais nos serviços de saúde publicados no último mês de 

julho e disponibilizados no endereço http://anvisa.gov.br/hotsi-

te/segurancadopaciente/index.html, juntamente com orientações 

complementares (publicações, materiais de apoio, notificações, 

estatísticas, alertas, informes técnicos e legislação). Os protocolos 

também estão disponíveis no endereço www.saude.gov.br/segu-

rancadopaciente. 

Protocolos para Monitoramento e 
Prevenção de Danos na Assistência
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, pelo menos um a cada 10 pacientes sofre 
“eventos adversos” no Brasil, sendo que 73% das ocorrências são evitáveis com o 
estabelecimento de procedimentos preventivos
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Confira a seguir um resumo das principais orientações 
que interferem diretamente no trabalho dos 

profissionais das instituições de saúde.

Segurança do Paciente

1 CIRURGIA SEGURA
Os protocolos estruturam diversos passos em etapas de checagem de 

insumos e equipamentos antes da cirurgia, marcação do local com cane-

ta dermográfica e conferência sobre se as compressas foram retiradas. 

Também se determinou o uso de padrões universais de segurança para 

as equipes cirúrgicas e atividades em sala de operação e a implementa-

ção da lista de verificação para cirurgia segura da Organização Mun-

dial da Saúde.

2 PRÁTICA DE HIGIENE DAS MÃOS 
 EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Para prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência, 

deve ser realizada a higiene simples (com água e sabão), antisséptica e 

com produtos preparados com álcool, além do uso de equipamentos 

de proteção individual (EPI) para procedimentos específicos. A hi-

giene deve ser realizada:

•  Antes e depois de tocar no paciente

•  Antes de realizar procedimentos

• Após contato com fluidos corporais (sangue, secreções etc.)

•   Após o contato com superfícies próximas ao paciente 

 (mesas, bordas de cama)

3 PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO
Neste ponto, os protocolos preveem cuidados com a posição do paciente 

para evitar a pressão na pele de internados, especialmente os de pouca 

mobilidade, assim como a avaliação diária do aparecimento e desenvolvi-

mento de lesões e das macas e colchões.
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4 PREVENÇÃO DE QUEDAS 
EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

Os principais pontos a serem observados são:

•  Identificação visual do indivíduo com risco de queda

•  Orientação aos pais para não deixarem 

crianças desacompanhadas em nenhum momento

•  Intensificação dos pacientes em uso de sedativos, 

tranquilizantes e anti-hipertensivos

•  Grande vigilância e agilidade no atendimento 

à campainha ou ao chamado do paciente

5 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
Com a finalidade de evitar erros em diversos aspectos da assis-

tência à saúde, os protocolos determinam a conferência dos dados 

do paciente (nome completo e data de nascimento) antes da 

administração de medicamentos, além de:

•  Identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no 

rótulo de medicamentos ou hemocomponentes antes da administração

•  Verificação rotineira da integridade das informações nos locais e 

nas identificações dos pacientes, tais como pulseiras e placas de leito

•  Checagem das pulseiras de mãe e bebê antes da alta

6 SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, 
USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

• As embalagens devem ser diferenciadas 

por etiquetas coloridas ou sinais de alerta

• A prescrição de drogas deve ser padronizada, 

sem abreviações ou uso de nome comercial

•  Sempre é necessário checar duas vezes 

ao dispensar, preparar e administrar remédios.
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