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Rebraensp Núcleo Vale do Ribeira informa 

ações pela segurança do paciente

Ações marcam o Dia Mundial de Segurança 
do Paciente nas unidades de saúde da região

Coordenação Rebraensp Núcleo Vale do Ribeira: Tatiane Fernandes Alves (coordenadora), Elisangela das Neves Martins Luz (vice-coordenação) e André Luiz Thomaz de Souza.
Coordenação do Polo São Paulo, Jenny Arcentales Herrera e Maria de Jesus C.Souza Harada
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Rebraensp – Núcleo Vale do Ribeira
Curta o vídeo sobre 

Segurança do Paciente
ACESSE NOSSAS 
REDES SOCIAIS:

A Rebraensp incentiva e apoia os profissionais de Enfermagem para atuarem com foco em garantir 
a segurança de seus pacientes. Em setembro - quando se comemora o Dia Mundial da Segurança 

do Paciente (17/09) - unidades de saúde da região realizaram diversas atividades visando qualificar e 
conscientizar as equipes de enfermagem e os pacientes sobre a importância dos protocolos de segurança.

Policlínica IESEP/
UNIVR

A Policlínica IESEP do Centro Univer-
sitário do Vale do Ribeira (UNIVR) realizou 
a atividade sobre “Uso correto dos equi-
pamentos de proteção individual”, envol-
vendo professores e alunos da UNIVR.

HRLB
Os profissionais do Hos-

pital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua uniram forças para 
garantir a segurança dos pa-
cientes durante a pandemia, 
engajando as equipes e fortale-
cendo os protocolos já existen-
tes como o de higienização das 
mãos, uso das precauções e 
transporte seguro dos pacien-
tes diagnosticados com Covid. 

Recentemente o HRLB im-

plantou o protocolo de parto 
seguro conforme proposta da 
OMS, proporcionando maior 
segurança para mães e bebês, 
revisão do protocolo de pre-
venção de queda; treinamen-
tos para higiene e conforto 
do paciente prevenindo lesões 
por pressão. Durante a pande-
mia, o protocolo de cirurgia 
segura foi ampliado e o check 
list também passou a ser apli-

cado nos procedimentos de 
urgência, conforme sugestão 
da SOBECC. 

Na CME o cuidado pres-
tado ao paciente é indireto, 
porém importantíssimo para a 
cirurgia segura e a prevenção 
de infecções. A dedicação e a 
competência dos profissionais 
envolvidos fazem toda dife-
rença na promoção de práti-
cas seguras mais eficientes.



AME Pariquera-Açu
No Ambulatório Médico de Especia-

lidades (AME) de Pariquera-Açu, a equi-
pe de enfermagem realizou Aferição de 
Temperatura de profissionais e pacientes 
como prevenção ao coronavírus. Já no 
Programa Sala de Espera, as equipes for-
neceram orientações lúdicas aos pacien-
tes que aguardavam ser atendidos. 

Além disso, em comemoração ao Dia 
Mundial de Segurança do Paciente, a Uni-
dade promoveu um Quizz para testar os 
conhecimentos e conscientizar as equipes. 

HRR
Para comemorar o Dia Mundial da Segurança 

do Paciente, o Hospital Regional de Registro promo-
veu jogo interativo de perguntas e respostas sobre 
as Metas Internacionais de Segurança do Paciente. 
Além do jogo, o Núcleo de Segurança do Paciente 
também realizou visita dirigida nos setores, com o 
objetivo de levantar informações sobre as práticas 
de segurança. 

Já durante o mês de agosto, os colaborado-
res do HRR participaram de dinâmicas, receberam 
orientações e cantaram paródias durante a pro-
gramação especial “Metas Superpoderosas” volta-
da para o mês de conscientização sobre as Metas 
Internacionais de Segurança do Paciente. Até um 
super-herói percorreu o hospital para destacar a 
importância da mudança de decúbito. 


