
 

 

                                                              

Núcleo de Segurança do Paciente 

O Núcleo de Segurança do Paciente foi criado em 2016 com o objetivo de promover e garantir 

ações voltadas à segurança do paciente no CSSJD. 

É composto por uma equipe interdisciplinar que elabora o Plano de Segurança do Paciente e 

estabelece estratégias para reduzir os riscos relacionados à assistência à saúde como: implementar e 

organizar a gestão de risco, promover ações para disseminar a cultura de segurança do paciente e propor 

ações de prevenção aos incidentes e eventos adversos conforme evidências científicas e legislações 

nacionais de Segurança do Paciente. 

Além disso, elabora, implementa e atualiza os protocolos de Segurança do paciente estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde. São Eles: 

Protocolo de “Identificação correta do paciente” 

  A identificação correta do paciente é reconhecida como uma das metas internacionais para 

garantir a segurança e a qualidade da assistência nos serviços de saúde. Possui como propósito determinar 

com segurança a legitimidade dos pacientes e assegurar que os procedimentos e cuidados sejam 

executados de forma efetiva.   

Assim, o protocolo de Identificação correta do paciente do CSSJD tem como finalidade garantir a 

correta identificação dos pacientes, a fim de reduzir os erros e falhas na assistência, em todas as áreas de 

assistência, através de tecnologias como a pulseira de identificação, durante todo o tempo de permanência 

do paciente no hospital. 

 

Protocolo de “Higienização das mãos” 

A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma medida primária e muito importante 

no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Por este motivo, tem sido considerada como 

um dos pilares da prevenção e controle de infecções dentro dos serviços de saúde. O protocolo de 

Higienização das mãos do CSSJD tem como finalidade promover a higienização das mãos, com o intuito 

de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), visando assim à segurança 

do paciente, dos profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados ao paciente. 
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Protocolo de “Cirurgia Segura”. 

  Este protocolo tem como finalidade implementar medidas para reduzir a ocorrência de incidentes 

e eventos adversos nos procedimentos cirúrgicos.  

 Feito por meio do uso de lista de verificação da Segurança Cirúrgica desenvolvida pela OMS, o 

Protocolo - Segurança Cirúrgica do CSSJD está implementado em todos os setores que realizam 

procedimentos, quer diagnósticos, que impliquem em incisão do corpo humano ou introdução de 

equipamentos endoscópicos, dentro ou fora do centro cirúrgico, pelos profissionais de saúde.  

 

Protocolo “Segurança na prescrição, uso e administração de sangue e hemocomponentes” 

O protocolo de “segurança na prescrição, uso e administração de sangue e hemocomponentes” do 

CSSJD tem como finalidade promover práticas seguras no uso de hemocomponentes na organização. Este 

protocolo está implantado em todos os setores onde há uso de terapêutica de hemocomponentes.  

 

Protocolo de “Prevenção de quedas do paciente” 

O protocolo de “Prevenção de quedas do paciente” do CSSJD tem como finalidade reduzir a 

ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente, por meio de medidas 

que contemplem a avaliação de risco do paciente, cuidado multiprofissional, em um ambiente seguro, que 

promova a educação do paciente, familiares e profissionais. 

 

Protocolo de “Prevenção de lesão por pressão” 

O protocolo “Prevenção de lesão por pressão” do CSSJD tem como objetivo sistematizar à 

assistência para o atendimento a todos os pacientes vulneráveis em todos os grupos etários no hospital. 

Assim, são adotadas intervenções por todos os profissionais da saúde envolvidos nos cuidados 

assistenciais, de acordo com a avaliação de risco de cada paciente. 

 

Protocolo “Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos” 

Diante da possibilidade de erros de medicação e do risco de dano em função de sua ocorrência, 

tornou-se relevante as ações de prevenção. Assim, o protocolo “Segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos” tem como objetivo promover práticas seguras no uso de medicamentos 

no CSSJD.  O protocolo foi implantado em todos os setores onde medicamentos são utilizados para 

profilaxia, exames diagnósticos, tratamento e medidas paliativas. 

 

Legislação: Resolução - RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do paciente 

em serviços de saúde e dá outras providências. 


