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No dia 13 de maio de 2020, foi publicada a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 08/2020, que
trata  de  orientações  gerais  para  implantação  das  práticas  de  segurança  do  paciente  em hospitais  de
campanha e nas demais estruturas provisórias para atendimento aos pacientes durante a pandemia de
COVID-19. 

A Rede  Brasileira  de  Enfermagem e  Segurança  do  Paciente  (REBRAENSP),  no  uso  de  suas
atribuições enquanto estratégia de articulação e cooperação entre instituições direta e indiretamente ligadas
à saúde e educação de profissionais de saúde, apresenta suas contribuições em relação ao texto da Nota
Técnica supracitada. São apresentadas considerações sobre adequação à nomenclatura vigente na área de
segurança do paciente e propostas de informações adicionais, além de observações que buscam fomentar
novas reflexões. As considerações estão organizadas de acordo com a página original e o item a que se
referem.

O Conselho  Coordenador  da  REBRAENSP Nacional  e  os  membros  do  Grupo de  Trabalho  de
Políticas Públicas colocam-se à disposição para contribuir em futuras discussões.

1 – No Sumário, página 3:

Item 2-A

Texto original: “Equipe de Segurança do Paciente”

Texto proposta: “Núcleo de Segurança do Paciente”

Justificativa: Padronização dos termos de acordo com o PNSP e RDC nº 36/2013.

Item 2-B

Texto original: “Plano Básico de Segurança do Paciente”

Texto proposto: “Plano de Segurança do Paciente”
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Item 2.1

Texto original: “Criação de equipe responsável pelas ações de segurança do paciente, incluindo prevenção
e controle de infecção (equipe de segurança do paciente).”

Texto proposto: “Criação de um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), com membros executores. Esta
equipe,  preferencialmente,  deve ser composta por Enfermeiro,  Médico e farmacêutico,  sendo um deste
especialista na área de prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à saúde. O NSP deve



ser implementado através de Portaria, Ato e outras documentações formais referentes à instituição do NSP
do serviço.”

Item 2.2

Texto  original: “Elaboração  de  um Plano  Básico  de  Segurança  do  Paciente,  visando à  instituição  de
barreiras de segurança e à identificação e mitigação de eventos adversos.”

Texto proposto: “Elaboração e Implementação de um Plano de Segurança do Paciente (PSP), visando
planejar as ações para a segurança do paciente. O PSP deve conter: Análise da situação (diagnóstico do
contexto e dos perigos potenciais), Objetivos, Estratégias, Ações, Metas, Indicadores de acompanhamento
e Cronograma (definição de prazos).”

Item 2-A

Texto  original: “Criação  de  equipe  responsável  pelas  ações  de  segurança  do  paciente  (equipe  de
segurança do paciente).”

Texto proposto: “Criação de um NSP responsável pelas ações de segurança do paciente.
Os gestores dos hospitais de campanha e das demais estruturas provisórias para atendimento a pacientes
devem criar  um NSP responsável pelas ações de segurança do paciente, esta equipe, preferencialmente,
deve  ser  composta  por  Enfermeiro,  Médico  e  farmacêutico,  sendo  um deste  especialista  na  área  de
prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à saúde.”

Observações:

- No caso de ser possível realizar procedimentos (terapêuticos ou diagnósticos) que impliquem em incisão
no corpo humano ou em introdução de equipamentos endoscópios, dentro ou fora de centro cirúrgico, não
seria recomendável a participação de anestesista na equipe de segurança?

- Pode ser prevista a participação de fisioterapeuta respiratório?
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Item 2-A

Texto original: “Esta  equipe deve ser  responsável  pela  elaboração de um plano um Plano Básico de
Segurança do Paciente, que envolve ações de prevenção e controle de eventos adversos, incluindo as
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).”

Texto  proposto: “Esta  equipe  deve  ser  responsável  pela  elaboração  de  um Plano  de  Segurança  do
Paciente.  Segundo  o  Inciso  IX,  do  Art.  3º,  da  RDC  n°  36/2013
(http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao),  o  PSP  é  definido  como  o
documento que aponta situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de
saúde para a gestão de risco visando à prevenção e à mitigação dos incidentes, desde a admissão até a
transferência, a alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde. Segundo inciso IV do Art. 7º da RDC n°
36/2013, compete ao NSP elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o PSP em serviços de saúde.
Conforme a RDC, o PSP deve estabelecer as principais estratégias, conforme as atividades de segurança
do paciente  desenvolvidas  pelo  serviço  de  saúde,  minimamente  para:  identificação,  análise,  avaliação,
monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde, de forma sistemática; implementação de
protocolos de segurança do paciente estabelecidos pelo Ministério da Saúde; identificação do paciente;
higiene das mãos; segurança cirúrgica; segurança na prescrição, uso e administração de medicamento;
manutenção de registro adequado do uso de órteses e próteses quando este procedimento for realizado;
prevenção de quedas dos pacientes; prevenção de úlceras (lesões) por pressão; prevenção e controle de
eventos  adversos  em  serviços  de  saúde,  incluindo  as  infecções  relacionadas  à  assistência  à  saúde
(infecção do trato respiratório relacionado ao uso de ventilação mecânica; infecção de corrente sanguínea;
infecção cirúrgica;  infecção de trato urinário;  infecção de sítio cirúrgico em parto cesáreo),  medidas de



prevenção da resistência microbiana, controle do uso de antimicrobianos e segurança nas terapias enteral e
parenteral.”

Item 2-B

Texto original: “Elaboração de um Plano Básico de Segurança do Paciente para a implementação de
barreiras de segurança ”

Texto proposto: “Elaboração de um Plano de Segurança do Paciente visando planejar as ações para a
segurança do paciente.”

Texto original: “A equipe de segurança do paciente deve elaborar  um Plano Básico de Segurança do
Paciente, que envolve a implementação de ações de prevenção e controle de eventos adversos, incluindo
as IRAS. Essas ações são barreiras de segurança que refletem as boas práticas nos processos de trabalho
e assistenciais do serviço.”

Texto proposto: “A equipe do NSP deve elaborar um Plano de Segurança do Paciente, que envolve ações
definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco visando à prevenção e à mitigação dos incidentes,
desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde.”
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Item B-2

Texto original: 
“As principais práticas de segurança do paciente definidas nacionalmente envolvem:

1. Identificação Correta do Paciente; 
2. Prevenção de Quedas;
3. Prevenção de Lesão por Pressão; 
4. Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos; 
5. Práticas seguras para prevenção de danos cirúrgicos; 
6. Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, incluindo as orientações contidas 
na  Nota  Técnica  GVIMS/GGTES/ANVISA Nº  04/2020  -  Orientações  para  serviços  de  saúde:  
medidas  de  prevenção  e  controle  que  devem ser  adotadas  durante  a  assistência  aos  casos  
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) (16) e Nota Técnica  
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 06/2020 Orientações para a prevenção e o controle das infecções pelo 
novo coronavírus (SARS-CoV-2) em procedimentos cirúrgicos (17) e na GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 
07/2020 Orientações para a prevenção da transmissão de COVID-19 dentro dos serviços de saúde 
(18).”

Texto proposto: 
“As principais práticas de segurança do paciente definidas nacionalmente envolvem:

1. Protocolo de Prática de Higiene das Mãos;
2. Protocolo de Identificação do paciente;
3. Protocolo de Cirurgia Segura;
4. Protocolo para a Prevenção de Lesão por Pressão;
5. Protocolo para a Prevenção de Quedas;
6. Protocolo para a Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos;
7.  Protocolo para a Prevenção de Infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada ao uso de
Cateter Venoso Central;
8. Protocolo para a Prevenção de Infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada ao Uso de
Cateter Venoso Central;
9. Protocolo para a Prevenção de Infecção do Trato Urinário Relacionado ao Uso de Catéter Vesical
de Demora;
10.  Protocolo  para  a  Prevenção  de  Infecção  do  Trato  Respiratório  Relacionado  ao  Uso  de
Ventilação Mecânica;



11. Protocolo para a Prevenção de Infecção do Sítio Cirúrgico;
12. Protocolo de Precaução e Isolamento.
13. Protocolo de Prevenção e Controle  aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2).”
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Item 4

Texto original: Nesse sentido, ações que garantam a comunicação efetiva entre profissionais do serviço de
saúde, que estimule a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada e que promova um
ambiente de assistência seguro devem ser propostas dentro do Plano Básico de Segurança do Paciente.

Observação: É permitida a presença de familiares no ambiente de cuidado?
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ANEXO I

Item 2

Sugestões: 

- Inclusão do item: Manter o leito na posição mais baixa possível.
- Inclusão do item: Orientar o paciente a solicitar ajuda para sair do leito, inclusive para ir ao banheiro.
- Inclusão do item: Manter objetos de uso pessoal e campainha ao alcance do paciente.

Item 2.  4  

Texto original: “Supervisão da medicação utilizada, especialmente para aquelas que promovam alteração
da mobilidade e do equilíbrio;”

Texto proposto: “Supervisão da medicação utilizada, especialmente para aquelas que promovam alteração
da mobilidade, do equilíbrio e do sensório;

Item 2.  5  

Texto original: “Manter o conforto e a segurança do paciente;”

Texto proposto: “Manter o conforto do paciente;

Item   3.5  

Texto original: “Manutenção da higiene corporal;”

Texto proposto: “Manutenção da higiene corporal, especialmente no caso do paciente usar fraldas, a fim
de manter a pele limpa e seca;

Observação: pacientes em decúbito elevado, em tendas de oxigênio, têm risco maior de lesão por pressão
no cocix, por “escorregarem” da posição e pela formação de dobras no lençol – cisalhamento.
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ANEXO I

Item   4  

Observação: Além do nome e forma farmacêutica, é preciso conferir também a apresentação (mg, g).
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ANEXO I

Item   5 - c  

Texto original: “Manutenção da higiene corporal;”

Texto proposto: “Manutenção da higiene corporal, especialmente no caso do paciente usar fraldas, a fim
de manter a pele limpa e seca;
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ANEXO I

Item   B   -   5  

Texto original:  “...manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível  da bexiga;  não realizar irrigação do
cateter com antimicrobianos nem usar antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao cateter, uretra ou
meato uretral.”

Texto  proposto: ““...manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga; não realizar irrigação do
cateter com antimicrobianos nem usar antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao cateter, uretra ou
meato uretral; higiene no meato uretral.”
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ANEXO I  I  

Observações: 

- Não ficou claro como serão notificas das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) referente
aos leitos de terapia intensiva desses hospitais provisórios. Ao considerar que nesse atual momento o tema
“transmissão de infecções”  esteja em destaque é necessário  o monitoramento destes tipos de eventos
adversos, bem como sua notificação ao SNVS.

- O formulário Formsus apresentado para as notificações de evento adverso não possui a opção de IRAS,
apenas  “provável  surto  infeccioso”.  Então,  como  as  IRAS serão  notificadas?  Há  um planejamento  de
elaborar  um  formulário  específico?  Serão  consideradas  como  demais  EA na  opção  “outros”?  Essas
questões precisam ser esclarecidas.



ELABORAÇÃO

Grupo de Trabalho de Políticas Públicas

Ana Karina Lima Alves Cerdeira (BA)
Cecília Olivia Paraguai de O. Saraiva (GO)
Jackeline Franco Couto (RJ)
Maria Regina Jabur (SP)

COLABORAÇÃO

Luiza Maria Gerhardt (RS) – Conselho Coordenador
Silvio Cesar da Conceição (RJ)  – Conselho Coordenador


