
EVENTO ADVERSO:
É um incidente que resulta em danos à saúde.

DANO AO PACIENTE: 
Comprometimento de estrutura ou função do corpo, 
ou qualquer efeito dele oriundo. Incluindo: doenças, 
lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção. 

Segurança do Paciente se refere a redução dos riscos de danos 
desnecessários associados a assistência em saúde até um mínimo 
aceitável. Isso está estabelecido na Aliança Mundial para a 
Segurança do Paciente da OMS, da qual o Brasil faz parte.

Esses “efeitos colaterais” da assistência à saúde — que compõem 
a chamada iatrogenia — levantam a reflexão sobre o 
custo-benefício de nossos próprios atos.

METAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE: 

A OMS estabeleceu seis metas internacionais de segurança 
do paciente. Elas também são adotadas pela OPAS.

Essas metas de segurança têm como objetivo promover 
melhorias específicas e constantes na assistência. 
Visam garantir as melhores 
condutas durante todo 
atendimento. São práticas de 
padrão global, que eliminam ou 
reduzem a exposição a riscos e 
que garantem a segurança dos 
pacientes. 
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METAS

SENDO ELAS:

01IDENTIFICAR CORRETAMENTE 
O PACIENTE

02 MELHORAR A
COMUNICAÇÃO EFETIVA

03MELHORAR A SEGURANÇA 
DE MEDICAMENTOS

04
ASSEGURAR CIRURGIAS COM

LOCAL,  PROCEDIMENTO
 E PACIENTE CORRETOS

05
REDUZIR O RISCO DE
INFECÇÕES ASSOCIADAS
AOS CUIDADOS DE SAÚDE

06 REDUZIR O RISCO DE
QUEDAS E LESÕES DE PELE

     Dado o estresse cotidiano 
da área da saúde, a negligência 
das práticas de segurança não 
é incomum entre os 
profissionais. Por esse motivo, 
a cultura de segurança requer 
práticas simples, que sejam 
facilmente memorizadas e 
possam se tornar medulares 
nas equipes. 

     A ideia focal é que eventos 
adversos sejam notificados para 
que sejam analisados e se 
convertam em ações e 
estratégias de melhoria na 
assistência. Assim, a falha deve 
ser encarada como fator 
pedagógico, para que possamos 
aprender com estas e empregar 
as mudanças necessárias.

A FALHA NÃO SIGNIFICA PUNIÇÃO, MAS SIM,
UMA OPORTUNIDADE PARA MELHORIA! 

LEMBRE-SE:

 A OZZ Saúde, de forma inovadora, está em 
processo de desenvolvimento das próprias 

metas, bem como trabalhando em ações 
em prol da Segurança do Paciente.

       A assistência à saúde sempre envolve riscos, mas esses riscos 
podem ser reduzidos quando analisados e combatidos, evitando 
possíveis casos de eventos adversos, que podem gerar danos.


