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HistHistóóricorico

�1983 – Portaria MS 196 

Hospitais precisam constituir a CCIH. 
(Morte de Tancredo Neves)

�1985 – Portaria 307/85 – SHS (Secretaria de Higiene e Saúde).

Implantação da Vigilância Epidemiológica das 
Infecções Hospitalares nos hospitais municipais e 
formação do grupo técnico de infecção hospitalar.





�1988 - Portaria MS 232

Criou o Programa Nacional de Infecção 
Hospitalar. 

�1989 – Desfaz o Grupo Técnico de Controle 
de Infecção Hospitalar da SMS.

�1992 - Portaria MS 930/92
Hospitais devem ter CCIH sob pena de infração 
à Lei 6437/76....



�1993 - Reestruturação do Grupo Técnico de Infecção 
Hospitalar.

No CEPI (Centro de Epidemiologia, Pesquisa e 
Informação da Secretaria Municipal de Saúde), 
constituído pelos controladores de infecção hospitalar 
dos hospitais municipais. Elaboração de manuais 
técnicos e definição dos indicadores de IH.

�1996 CDC – Manual de Precauções e isolamento

Hospitais gerais – Precauções padrão e precauções 
baseadas no mecanismo de transmissão. 

�1996 – Nova reestruturação do Grupo Técnico de 
Infecção Hospitalar.

No CEPI (Centro de Epidemiologia, Pesquisa e 
Informação), constituído pelos técnicos dos SCIH dos 
Hospitais Municipais. Definição dos indicadores de IH e 
do instrumento de coleta de dados.



�1997 - Lei 9431

Obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de 
infecções hospitalares pelos hospitais do País.

�1997 - Portaria SMS/G 1365

Subordina tecnicamente a Vigilância Epidemiológica e Controle de 
Infecção Hospitalar dos  Hospitais Municipais ao Centro de 
Epidemiologia, Pesquisa e Informação –CEPI.

�1998 - Portaria 2616 GM/MS
Dispõe sobre o Programa de Controle de Infecção Hospitalar.  
(Competência – Item 7 – Coordenações Municipais de Controle de 
Infecção Hospitalar.)

�2000 –Resolução RDC 48 ANVISA, de 02.06.2000
Avalia a implantação de PCIH

�2000 - Resolução SS-152, de 14.11.2000
Institui o Comitê de Infecção Hospitalar, no estado de São Paulo.



NÚCLEO MUNICIPAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALARNÚCLEO MUNICIPAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

COVISA COVISA –– GERÊNCIA DO CENTRO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE GERÊNCIA DO CENTRO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE 
DOENÇAS DOENÇAS -- CCDCCD

Portaria MS 2616, de 12.05.1998

Anexo I – Organização
• CCIH: membros consultores e executores

• Dimensionamento de pessoal: considera número de leitos e 
gravidade dos pacientes (pacientes críticos)

• Definição de pacientes críticos: UTI, BAR, Queimados, 
Transplantes, Hemato-Oncológicos e SIDA

• Competências: CCIH, Autoridade máxima da Instituição, 
Coordenações Municipais, Estaduais ou Distrital e 
Coordenação de IH do MS



�2004 
Foi criado o  Núcleo Municipal de Controle de 
Infecção Hospitalar/COVISA/SMS – SP.
-
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Ações do NMCIH

Realização de treinamentos aos profissionais com 
atuação em CCIH para capacitação e atualização dos 
critérios de definição de infecção hospitalar e para o 
preenchimento correto da planilha de coleta de dados. 

- Reuniões e elaboração de informes técnicos 
atualizados e outras informações na página da COVISA : 
Informes técnicos, fluxo com as CCIH, orientações de 
precauções e isolamentos de todas as Doenças de 
Notificação Compulsória no ambiente hospitalar
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devolutiva ano 2011 e 
conferencia sobre acreditação e 

prevenção de IRAS

136Abr/2012

projeto mãos limpas seguras 
(CVE/COVISA); 

198 (duas reuniões)Ago/2011

devolutiva indicadores de IH ano 
2009; gerenciamento de risco 

Centro Cirúrgico

145Abr/2010

devolutiva indicadores de IH 1o 
sem 2009; planilha vig IH CVE

126Nov/2009

devolutiva indicadores de IH ano 
2007; caracterização das CCIHs

no Município de SP

169Abr/2008

devolutiva indicadores de IH ano 
2006; Relato de experiência em 

controle de antimicrobianos

94Abr/2007

devolutiva indicadores de IH ano 
2005

103Mar/2006

devolutiva indicadores de IH
prim semestre 2005

89Ago/2005

TemaNo. participaçõesData reunião



Vigilância das infecções por Micobactérias de Crescimento Rápido -
MCR associadas a procedimentos cirúrgicos ou endoscópicos com 
ou sem utilização de próteses  - infecção de notificação compulsória 
por normatização da ANVISA. 

- Infecções relacionadas à assistência à saúde veiculadas por 
produtos– por força da Portaria GM/MS 2616/98 são de notificação 
compulsória. 

- Biossegurança dos profissionais de saúde – nos quesitos 
pertinentes à infecção em serviços de saúde (NR32).

- Orientação de precauções e isolamento em Surtos de DNC no 
ambiente hospitalar (ex: VSR em UTI NN, varicela e outros).

- Orientação em investigação de surtos de Infecções hospitalares 
por agentes Multi R, orientações na adoção de medidas de prevenção 
e controle, fluxo de encaminhamento de amostras para confirmação 
diagnóstica. 

Respostas a órgãos oficiais e a usuários dos serviços de saúde – em 
questões de infecção hospitalar



Aspecto fundamental:

•Consolidação, análise e divulgação sistemática 
dos dados de infecção hospitalar 

•Importante ferramenta de gestão para toda a 
rede hospitalar, pública e privada, 

•Direcionar as ações de prevenção e controle.

•Apoio técnico e orientação de assuntos 
relacionados a prevenção de infecção aos 
hospitais e outras instituições de assistência à
saúde.



NMCIH

• Benchmarking dos indicadores de IRAS 
com referencial externo governamental 
/oficial 

• Cadastro e monitoramento de 
indicadores de 152 hospitais públicos e 
privados do Município de São Paulo 
(2012)

• Treinamento de profissionais em 
vigilância epidemiológica para atuação 
em CCIH (2004-2013)



Distribuição do Número de Hospitais Notificantes da Cidade de São 
Paulo  2004 - 2012 NMCIH/CCD/COVISA  
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NMCIH

• Produção técnica – científica:
– Apresentação de trabalhos em Congressos e 

Simpósios 
– Informes técnicos  



NMCIH
• Temas de reuniões com CCIHs dos hospitais públicos municipais –

ano 2012 :
– “Bundles” e prevenção de IRAS
– Influenza 
– Acreditação hospitalar –desafios para CCIHs
– Diretrizes e legislação para reprocessamento em serviços de 

endoscopia
– Vigilância de medicamentos, produtos: registros
– Influenza biossegurança em hospitais
– IRAS por Acinetobacter spp 
– Uso racional de antimicrobianos
– Prevenção e controle de IRAS em Hospitais de Oncologia (AC 

Camargo e GRAAC)



NMCIH

• Temas de reuniões com CCIHs dos hospitais públicos 
municipais – ano 2013 :
– Prevenção de IRAS em P S

– Monitoramento e avaliação de processos: Precauções e 
Isolamentos

– Medidas de Prevenção Contra IRAS em Pronto Socorro e Planos 
de Contingência Contra Eventos Inusitados

– Boas práticas em CME (RDC 15 ANVISA)

– Surtos de Influenza em serviços de saúde: Influenza como IRAS

– Cirurgia Segura

– Biossegurança na assistência de pacientes com Coqueluche 



Distribuição de Mediana Densidade de Incidência de Infecções 
associadas a procedimentos invasivos em UTI Adulto Hospitais da 

Cidade de São Paulo 
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• As ações de vigilância epidemiológica 
das IRAS associadas ao uso de 
dispositivos invasivos em UTI adulto 
apresentaram associação temporal 
com redução da incidência de IRAS 
nos hospitais públicos e privados 
no Município de São Paulo, em sete 
anos de análise, com melhoria na 
segurança assistencial de pacientes 
críticos adultos. 



• A redução da incidências das IRAS em 
pacientes adultos relacionou-se com redução 
da morbidade de pacientes críticos.



RESULTADOS
Número de Hospitais notificantes ao Núcleo Municipal de Controle de Infecção 

Hospitalar, segundo tipo de planilha de notificação de IH e ano 
 NMCIH/CCD/COVISA 2005 - 2012
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NMCIH

• Monitoramento da resistência microbiana dos 
agentes causadores de IRAS (hemoculturas) e 
consumo de antimicrobianos 
– UTI adulto
– UTI pediátrica 
– UTI neonatal



NMCIH

• Avaliação anual do PCIH de hospitais públicos 
ligados à Autarquia Hospitalar/SMS e hospitais 
municipais gerenciados pelas OSS:
– Resultados obtidos e metas do ano vigente 
– PCIH com metas para o ano seguinte 



�Setembro de 2010
ANVISA exige a notificação das infecções 
nosocomiais de corrente sanguínea 
associadas a cateteres vasculares centrais, 
por toda a rede hospitalar, mostrando a 
importância do Sistema de Vigilância 
implementado desde 2004 na rede hospitalar 
instalada no município de São Paulo. 



Programa de Segurança do 
Paciente

Prof. Dr. Milton Soibelmann Lapchik
- SMS/COVISA/CCD/DAT/Infecção

Hospitalar



PORTARIA Nº 529, DE 1º DE 
ABRIL DE 2013

Institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP)



ANVISA RDC 36 – 26 de julho 
de 2013

Institui ações para a segurança do 
paciente em serviços de saúde e dá
outras providências



• Abril de 2013 : Portaria conjunta Ministério da Saúde 
e ANVISA cria o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente:
– Metas Internacionais de Segurança do Paciente

1. Identificar os Pacientes Corretamente
2. Melhorar a Comunicação Efetiva
3. Melhorar a Segurança de Medicamentos de Alta-
Vigilância

4. Assegurar Cirurgias com Local de Intervenção Correto, 
Procedimento Correto e Paciente Correto

5. Reduzir o Risco de Infecções Associadas aos Cuidados 
de Saúde

6. Reduzir o Risco de Lesões ao Paciente decorrentes de 
Quedas



• Julho de 2013 : RDC ANVISA - Programa 
Nacional de Segurança do Paciente:

– Sistema de vigilância em saúde com atribuições 
de avaliar a existência de NSP e programa de 
segurança do paciente em inspeções de serviços 
de saúde: hospitais, UBS, AMA, UPA, clínicas 
de diálise, entre outros serviços. 



Objetivos

• Art. 2º O PNSP tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em 
saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.

• Art. 3º Constituem-se objetivos específicos do PNSP:

• I - promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do 
paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, 
por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente 
nos estabelecimentos

• de saúde;

• II - envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente;

• III - ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do 
paciente;

• IV - produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente; e

• V - fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de 
graduação e pós-graduação na área da saúde.



Competências
• Art. 7º Compete ao CIPNSP:

• I - propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas, tais como:

• a) infecções relacionadas à assistência à saúde;

• b) procedimentos cirúrgicos e de anestesiologia;

• c) prescrição, transcrição, dispensação e administração de medicamentos, sangue e hemoderivados;

• d) processos de identificação de pacientes;

• e) comunicação no ambiente dos serviços de saúde;

• f) prevenção de quedas;

• g) úlceras por pressão;

• h) transferência de pacientes entre pontos de cuidado; e

• i) uso seguro de equipamentos e materiais;

• II - aprovar o Documento de Referência do PNSP;

• III - incentivar e difundir inovações técnicas e operacionais que visem à segurança do paciente;

• IV - propor e validar projetos de capacitação em Segurança do Paciente;

• V - analisar quadrimestralmente os dados do Sistema de Monitoramento incidentes no cuidado de saúde e propor 
ações de melhoria;

• VI - recomendar estudos e pesquisas relacionados à segurança do paciente;

• VII - avaliar periodicamente o desempenho do PNSP; e

• VIII elaborar seu regimento interno e submetê-lo à aprovação do Ministro de Estado da Saúde.



Art. 8º O CIPNSP instituições é composto por representantes, titular e 
suplentes, dos seguintes órgãos e entidades:

• I - do Ministério da Saúde:

• a) um da Secretaria-Executiva (SE/MS);

• b) um da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS);

• c) um da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS);

• d) um da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS); e

• e) um da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS);

• II - um da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);

• III - um da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

• IV - um da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

• V - um do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS);

• VI - um do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS);

• VII - um do Conselho Federal de Medicina (CFM);

• VIII - um do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);

• IX - um do Conselho Federal de Odontologia (CFO);

• X - um do Conselho Federal de Farmácia (CFF);

• XI - um da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS); e

• XII - três de Instituições Superiores de Ensino e Pesquisa com notório saber no tema 
Segurança do Paciente.



Art. 2º

• Esta Resolução se aplica aos serviços de 
saúde, sejam eles públicos, privados, 
filantrópicos, civis ou militares, incluindo 
aqueles que exercem ações de ensino e 
pesquisa.
Parágrafo único. Excluem-se do escopo desta 
Resolução os consultórios individualizados, 
laboratórios clínicos e os serviços móveis e de 
atenção domiciliar.



Seção I
Da criação do Núcleo de Segurança do Paciente

• Art.7º Compete ao NSP:
I – promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;
II – desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço de saúde;
III – promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e 
procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos
propondo ações preventivas e corretivas;
IV – elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de 
Saúde;
V – acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
VI – implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
VII – estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
VIII – desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade 
em serviços de saúde;
IX – analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de 
saúde;
X – compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e 
avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
XI – notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do 
serviço de saúde;
XII- manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de 
eventos adversos;
XIII – acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.



Seção II
Do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde

• Art. 8º O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo NSP, deve estabelecer 
estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para:
I – identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde, de forma 
sistemática;
II – integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde;
III – implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saude;
IV – identificação do paciente;
V – higiene das mãos;
VI – segurança cirúrgica;
VII – segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;
VIII – segurança na prescrição, uso e administração de sangue e hemocomponentes;
IX – segurança no uso de equipamentos e materiais;
X – manter registro adequado do uso de órteses e próteses quando este procedimento for realizado;
XI – prevenção de quedas dos pacientes;
XII – prevenção de úlceras por pressão;
XIII – prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções 
relacionadas à assistência à saúde;
XIV- segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral;
XV – comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde;
XVI – estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada.
XVII – promoção do ambiente seguro



CAPÍTULO III: DA VIGILÂNCIA, DO MONITORAMENTO E 
DA NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

• Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente – NSP.

• Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser 
realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês
subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas 
disponibilizadas pela Anvisa.
Parágrafo único – Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser 
notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido.

• Art. 11 Compete à ANVISA, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária:
I – monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde;
II – divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das notificações 
realizadas pelos serviços de saúde;
III – acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal as 
investigações sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito.



DOCUMENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL

• POLITICAS
– PROGRAMAS

• PROTOCOLOS E POPS



Identificação Correta do 
Paciente

�Na admissão do paciente externo ou transferido;

� Sempre que a identificação for retirada;

� Sempre que a identificação apresentar danos.



Identificação Correta do 
Paciente

�Antes da realização de quaisquer serviços 
ou procedimentos, ressaltando-se:

• Antes da administração de medicamentos, 
sangue e hemoderivados;

• Na coleta de amostras de sangue e outras para 
testes clínicos;



Identificação Correta do 
Paciente

• Use pelo menos dois códigos identificadores
� P.ex. Nome da mãe e data de nascimento;

ATENATENÇÃÇÃO!O!

O número do leito é localizador e não identificador.

Todos os profissionais, pacientes e 
acompanhantes devem participar ativamente, 

zelando pelo processo de identificação.



Identificação Correta do 
Paciente

�O membro de colocação da pulseira;

�Os dados a serem preenchidos;

�O uso de cores para identificação de riscos;



Atenção! Riscos de Erros de 
Identificação

�com o mesmo nome;

�com identidade desconhecida;

�comatosos, confusos ou sob efeito de ação 
medicamentosa



Confirme SEMPRE a identificaConfirme SEMPRE a identificaçãção do o do 
paciente antes de quaisquer procedimentos paciente antes de quaisquer procedimentos 

ou serviou serviçços:os:

�na pulseira;

�na prescrição médica; e

�no rótulo do medicamento/hemocomponente, 
antes de sua administração.



Melhorar a Segurança de Medicamentos de
Alta-Vigilância

• Políticas e/ou procedimentos para localização, 
rotulagem e armazenamento de eletrólitos 
concentrados e de medicamentos de alta-
vigilância.

• Os eletrólitos concentrados não estão presentes 
nas unidades de cuidado ao paciente, a menos que 
seja clinicamente necessário, e são realizadas 
ações para prevenir a administração inadvertida 
nas áreas permitidas pela política.



IdentificaIdentificaçãção de Riscoso de Riscos

Riscos relacionados a outras Metas Internacionais 
de Segurança do Paciente, podem ser sinalizados 
visualmente através de um código de cores nas 
pulseiras.

Foto: Vinícius Arruda



Comunicação Efetiva

• Dados internacionais apontam que as 
diferentes formas de comunicação 
adotadas nas instituições de saúde não 
têm garantido a efetividade e correção 
das informações transmitidas por 
profissionais durante as atividades 
desenvolvidas no dia a dia.



Comunicação Efetiva

• A comunicação efetiva, ou seja, 
oportuna, precisa, completa, sem 
ambigüidade e compreendida pelo 
receptor, reduz a ocorrência de erros e 
resulta na melhoria da segurança do 
paciente. 



Comunicação Efetiva

• “O relato de resultados críticos de 
exames diagnósticos é uma questão 
relevante, no tocante à segurança do 
paciente. Resultados significativamente 
fora da faixa normal podem indicar uma 
condição de alto risco ou até mesmo de 
ameaça à vida. 



Comunicação Efetiva

• É importante que a instituição 
desenvolva um sistema formal de 
relato, que defina claramente como os 
resultados críticos de exames 
diagnósticos serão comunicados aos 
profissionais prestadores de cuidado e 
como essa comunicação será
documentada. 



Melhorar a Segurança de Medicamentos de
Alta-Vigilância

• Os efeitos dos medicamentos nos pacientes são 
monitorados, incluindo efeitos adversos 

• A instituição define erro de medicação e quase 
falha

• Os erros de medicação e quase falhas são 
notificados de forma oportuna, através de um 
processo estabelecido

• A instituição utiliza as informações relativas às 
notificações de erros de medicação e quase falhas 
para melhorar os processos de uso de 
medicamentos



Erros de Medicação

• Instituto de Medicina nos EUA, 2007: cada 
paciente internado nos hospitais americanos está
sujeito a um erro de medicação por dia



Erros de Medicação

• A cada ano 770.000 pessoas sofrem eventos adversos 
graves e 98.000 pessoas morrem por causas evitáveis

• Aproximadamente 28% dos efeitos adversos são 
produzidos por medicamentos e são evitáveis

• Em 1993, 7.000 americanos morreram por erro de 
medicação, contra 6.000 por acidentes de trabalho

• Aproximadamente 56% dos erros acontecem durante a 
prescrição

Fonte: Improving the ICU* part 1. Chest. 2005;127:2151-2164.

Medical errors:IOM report an underestimate. Reactions Weekly.

(803):3, May 27, 2000



Erros de Medicação

• Qualquer acontecimento prevenível que pode causar dano ao usuário 
ou que dê lugar a uma utilização inapropriada dos medicamentos 
quando estes estão sob a responsabilidade dos profissionais de saúde, 
do doente ou do consumidor.

• Estes incidentes podem estar relacionados com a prática profissional, 
com procedimentos ou com sistemas, incluindo falhas de prescrição, 
comunicação, rotulagem, embalagem, denominação, preparação, 
dispensa, distribuição, administração, educação, monitorização e 
utilização”

» Fonte: National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention (NCC MERP)



Incidente

• Near Miss (quase erro; 
não atingiu o paciente)

• Incidente sem dano 

• INCIDENTE COM 
DANO AO PACIENTE 
PASSÍVEL DE 
PREVENÇÃO (EVENTO 
ADVERSO)



ERRO: Penicilina dada na 
dose de 500mg, ao invés dos 250 mg 
prescritos. O paciente nada sofreu.

INCIDENTE COM DANO AO PACIENTE 
NÃO PASSÍVEL DE PREVENÇÃO:
Nenhuma história de alergia à penicilina e foi dada e o 
paciente teve grave reação alérgica.

EVENTO ADVERSO: A história 
clínica com alergia à penicilina, mas foi dada e o

paciente teve reação alérgica



Erros de Medicação

• 80% erros de processos
• Os erros e falhas do processo refletem-

se na qualidade e segurança com 
medicamento





Tipos de erros de medicação

• PRESCRIÇÃO 

• DISPENSAÇÃO

• ADMINISTRAÇÃO



Cirurgia Segura: protocolo 
do Ministério da Saúde

• A finalidade deste protocolo é determinar as 
medidas a serem implantadas para reduzir a 
ocorrência de incidentes e eventos adversos e a 
mortalidade cirúrgica, possibilitando o 
aumento da segurança na realização de 
procedimentos cirúrgicos, no local correto e no 
paciente correto, por meio do uso da Lista de 
Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela 
Organização Mundial da Saúde - OMS



Cirurgia Segura: protocolo 
do Ministério da Saúde

• Uma análise de eventos sentinelas relatados 
pela Joint Commission (JCI), dos EUA, 
entre 1995 e 2006, apontou que 13% dos 
eventos adversos relatados devia-se a 
cirurgias em sítios errados



Cirurgia Segura: protocolo 
do Ministério da Saúde

• A Lista de Verificação de Cirurgia Segura 
reduz complicações e salva vidas. Estudo 
realizado em oito países encontrou uma 
redução de 11% para 7% da ocorrência de 
complicações em pacientes cirúrgicos e uma 
diminuição de mortalidade de 1,5% para 
0,8% com a adoção da lista de Verificação. 



Cirurgia Segura: protocolo 
do Ministério da Saúde

• Um estudo holandês mostra uma queda nas 
complicações entre pacientes cirúrgicos de 15,4% 
para 10,6% e da mortalidade de 1,5% para 0,8%. 

• A Lista de Verificação foi aprovada por 25 países, 
que declararam ter mobilizado recursos para sua 
implementação e, em novembro de 2010, 1.788 
hospitais no mundo haviam relatado o seu uso.



Cirurgia Segura: protocolo 
do Ministério da Saúde

• O protocolo para Cirurgia Segura deverá ser 
aplicado em todos os locais dos 
estabelecimentos de saúde em que sejam 
realizados procedimentos, quer terapêuticos, 
quer diagnósticos, que impliquem em 
incisão no corpo humano ou em introdução 
de equipamentos endoscópios, dentro ou 
fora de centro cirúrgico, por qualquer 
profissional de saúde





Cirurgia Segura

• Lista de Verificação

• Demarcação de Lateralidade

• Condutor da Lista de Verificação

• Segurança Anestésica

• Equipe cirúrgica



Gerenciamento e Prevenção 
Risco de Quedas

• Check-list avaliação de riscos na admissão/triagem
• Identificação/Sinalização
• Ações de prevenção:

– Maca/Leito
– Aspectos estruturais (piso, trajetos, acomodações): 

pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação 
adequados, corredores livres de entulho –, o uso de 
vestuário e calçados adequados e a movimentação 
segura dos pacientes 

– Análise eventos adversos



QUEDA

• Queda: Deslocamento não intencional do 
corpo para um nível inferior à posição 
inicial, provocado por circunstâncias
multifatoriais, resultando ou não em dano. 
Considera-se queda quando o paciente é
encontrado no chão ou quando, durante o 
deslocamento, necessita de amparo, ainda 
que não chegue ao chão. 



Protocolo de Prevenção de 
Quedas - Ministério da Saúde

• Finalidade: Reduzir a ocorrência de queda 
de pacientes hospitalizados e o dano dela 
decorrente, através da implementação 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. Essas medidas 
devem resguardar a dignidade do paciente. 



Prevenção de Quedas

• Estudos nos EUA destacam que “as quedas 
não se distribuem uniformemente nos 
hospitais, sendo mais freqüentes nas 
unidades com concentração de pacientes 
idosos, na neurologia e na reabilitação.”



Prevenção de Quedas

• Quedas de pacientes produzem danos em 
30% a 50% dos casos, sendo que de 6% a 
44% desses pacientes sofrem danos de 
natureza grave, como fraturas, hematomas
subdurais e sangramentos, que podem levar 
ao óbito 



Prevenção de Quedas

• Fatores vinculados ao paciente destacam-se: 
– idade avançada (principalmente idade acima de 

85 anos), 

– história recente de queda, 

– redução da mobilidade, 

– incontinência urinária, 

– uso de medicamentos 

– hipotensão postural. 



Prevenção de Quedas

• Com relação aos fatores ambientais e 
organizacionais, podem ser citados: 
– pisos desnivelados, 

– objetos largados no chão, 

– altura inadequada da cadeira, 

– insuficiência e inadequação dos recursos 
humanos



Hospitais Públicos – SMS/SP

• Possuem NSP:
– Hospital Cidade Tiradentes (Gestão Santa Marcelina)
– Hospital São Luiz Gonzaga (Gestão Santa Casa de SP)
– Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M´Boi 

Mirim (Gestão HIAE)
– Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha
– Hospital Municipal I Proença Gouveia
– Hospital Municipal Dr Jose Soares de Hungria
– Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro
– Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio



• 26 de Julho de 2013 : RDC 36 ANVISA -
Programa Nacional de Segurança do Paciente:

• Evento Adverso: Incidente com dano ao 
paciente passível de prevenção

– IMPLANTAR SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM 
NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS À ANVISA:

• EA SEM GRAVIDADE ATÉ 15 DIAS DO OCORRIDO
• EA GRAVES (COM ÓBITO) EM ATÉ 72HS DA 

OCORRÊNCIA



Fluxo de Notificação

Hospital Geral

Núcleo Municipal de Controle de IH
NMCIH

Divisão de IH
CVE

ANVISA

Internação 
Domiciliar

Hospital Geral
Hospital Geral Hospital Geral

Hospital 
Psiquiátrico

Hospital Longa
Permanência



Referência:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secreta
rias/saude/vigilancia_em_saude/infeccao_hospi
talar/index.php?p=6445

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa



NÚCLEO MUNICIPAL DE CONTROLE DE 
INFECÇÃO HOSPITALAR 

NMCIH/CCD/COVISA/SMS-SP
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• Ingrid Weber Neubauer
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• Maria do Carmo Souza
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