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Qual é o significado de Qual é o significado de 

QualidadeQualidade  para para 
você??você??



Em um papel, escreva 
uma única palavra 

que, para você, 
significa 

QUALIDADEQUALIDADE!

Pense...Pense...



QUALIDADE:QUALIDADE: “É a adoção de programas 
desenvolvidos internamente ou segundo padrões 
externos, capazes de comprovar um padrão de 

excelência assistencial, a partir da melhoria 
contínua da estrutura, dos processos e dos 

resultados.”



POR QUE FALAR SOBRE SEGURANÇA POR QUE FALAR SOBRE SEGURANÇA 
DO PACIENTEDO PACIENTE??
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QUANDO COMEÇARAM AS QUANDO COMEÇARAM AS 
DISCUSSÕES SOBRE SEGURANÇA DO DISCUSSÕES SOBRE SEGURANÇA DO 

PACIENTE?PACIENTE?



● O obstetra Semmelweis  foi o 
pioneiro no controle de infecções 
hospitalares;

● Na década de 40, observou 
diferença de número de casos de 
infecções puerperais (pós-parto) 
em duas clínicas do hospital de 
Viena.



SEGURANÇA DO PACIENTESEGURANÇA DO PACIENTE

● Na primeira clínica as gestantes eram 
examinadas por estudantes de medicina 
que circulavam livremente entre a sala de 
autópsia e enfermaria. 

● Na segunda clínica, os atendimentos eram 
realizados por parteiras e o número de 
infecções era menor.

● Um dos amigos de Semmelweis, foi ferido 
acidentalmente por um bisturi e adquiriu uma 
infecção parecida com as pós-parto, levando 
Semmelweis a deduzir que ele havia sido 
contaminado pelas bactérias introduzidas no 
sistema sangüíneo. 



Em maio de 1847, Semmelweis tornou 
obrigatório para todos a lavagem das mãos com 
uma solução clorada, reduzindo 
consideravelmente a mortalidade pela infecção. 

A queda dos índices de considerável: de 
12,24% para 1,89%. 



SEGURANÇA DO PACIENTESEGURANÇA DO PACIENTE

● Relatório (1999)- Institute of Medicine (IOM) “To 
Err is Human”.

● Incidência de eventos adversos (EAs) em 
revisões retrospectivas de prontuários.

● Cerca de 100 mil pessoas morreram em 
hospitais a cada ano vítimas de EAs nos Estados 
Unidos da América (EUA).

● IMPACTO: 
● taxa de mortalidade maior do que as 

atribuídas aos pacientes com HIV positivo, 
câncer de mama ou atropelamentos. 

● Prejuízo financeiro.



Em 2005, a OMS lançou a Aliança Mundial de 
Segurança do Paciente, e identificou seis áreas de 
atuação...

SEGURANÇASEGURANÇA

PADRÃOPADRÃO

AGILIDADEAGILIDADE

EXCELÊNCIAEXCELÊNCIA

CONFIANÇACONFIANÇA





● Ao longo de mais de uma década de trajetória e discussão 
realizada pela Organização Pan-Americana da Saúde, da 
Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)...

● Programa Nacional de Segurança do Paciente (PORTARIA 
Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013).

● O PNSP tem por objetivo geral contribuir para a 
qualificação do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território nacional.



IMPORTANTEIMPORTANTE

● Criar POP, documentos descrevendo as 
etapas da atividade a ser 
desepempenhada.

QUEM ESCREVE O DOCUMENTO?QUEM ESCREVE O DOCUMENTO?



NÚCLEO DE SEGURANÇA DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO 
PACIENTEPACIENTE



QUEM POISSUI NSP?QUEM POISSUI NSP?



Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº. 36, 
de 25 de julho de 2013>> institui ações para a 
segurança do paciente em serviços de saúde. 

A RDC estabelece a obrigatoriedade de 
implantação do NSP em serviços de saúde.

O desenvolvimento das ações e das estratégias 
previstas no PNSP cabe ao NSP, o qual 
desempenha papel fundamental em todo 
processo de implantação do PSP.

NSPNSP



Segundo a RDC n°. 36/2013, o NSP é “a instância do 
 serviço de saúde criada para promover e 
apoiar  a implementação de ações voltadas à 
segurança do paciente”.

O QUE É O NÚCLEO DE 
SEGURANÇA DO PACIENTE?



Não apenas os hospitais, mas clínicas e serviços 
especializados de diagnóstico e tratamento devem 
possuir NSP como, por exemplo:

● serviços de diálise;
● serviços de endoscopia;
● serviços de radiodiagnóstico;
● serviços de medicina nuclear;
● serviços de radioterapia, fisioterapia.

● EXCETO LABORATÓRIO

QUEM DEVE INSTITUIR O NSP?



● Equipe multiprofissional.

● Preferencialmente, o NSP deve ser composto por 
membros da organização que conheçam bem os 
processos de trabalho e que tenham perfil de 
liderança.

COMO DEVE SER CONSTITUÍDO 
O NSP?



COMO IMPLANTAR O NÚCLEO DE 
SEGURANÇA DO PACIENTE?

Etapa 1: Decisão

Etapa 2: Planejamento e Preparação.
    Aspectos administrativos.
    Aspectos técnicos.
    Aspectos relacionados à formação dos 

membros do NSP.
    Aspectos logísticos.



De acordo com a RDC n°. 36/2013, as competências do NSP são 
descritas a seguir:
● Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o 

monitoramento dos seus indicadores.

● Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional 
no serviço de saúde.

● Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o PSP.

● Promover ações para a gestão do risco no serviço de saúde.

● Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não 
conformidades nos processos e propor ações preventivas e corretivas

QUAIS AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO 
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE?



RREFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAEFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Implantação do 
Núcleo de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, 2016.
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COMO FOI NA UNIMED?COMO FOI NA UNIMED?

Criado em Julho de 2014.

34 representantes.

Representante de cada área do hospital.

Representante das Comissões: curativo, óbito, 
prontuário, ética.



COMO FOI NA UNIMED?COMO FOI NA UNIMED?

Ações do NSP:

● Ações para gestão de riscos do paciente.
● Promover a articulação multiprofissional.
● Acompanhar ações que visam segurança do 

paciente.
● Promover a capacitação dos colaboradores.
● Criar um sistema interno de registro de 

falhas.
● Notificar o monitorar o Sistema Notvisa.
● Acidentes de trabalho com material biológico.



#juntospelaqualidade#juntospelaqualidade
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