
METAS INTERNACIONAIS
DE  SEGURANÇA DO

PACIENTE



O Assistido deve sempre estar com a
pulseira de identificação ou com a
contingência da mesma, conforme

protocolo.

IDENTIFICAR
CORRETAMENTE

O ASSISTIDO

META

1
Identificar o Assistido com a pulseira branca no
membro superior dominante.

Realizar a troca da pulseira quando a leitura
dela estiver comprometida.

Quando o Assistido não for aderente a pulseira,
utilizar a contingência da pulseira conforme
protocolo.

Fazer a conferência verbal sempre que possível.

A identificação do leito deve ser conferida em
caso do Assistido não conseguir responder
verbalmente.

Sempre confirme a identificação com o nome
completo e data de nascimento do Assistido
antes de procedimentos e tratamentos.
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"Antes só do que mal identificado"



Registre no prontuário todas as
informações referentes aos cuidados e
condutas realizadas com os Assistidos.

MELHORAR A 
COMUNICAÇÃO

EFICAZ

META

2

1
2

Ao receber uma informação:
Pare o que está fazendo

Ouça com atenção e anote em
prontuário

Leia para a pessoa e confirme a
informação recebida

Prescrição verbal em emergências

Resultado de exames críticos

Transição de cuidados

Receber, confirmar e registrar a informação

Receber, confirmar e registrar a informação

Realizar a evolução em prontuário eletrônico modelo SOAP3
Passagem de plantão deve ser completa e registrada

"Quem comunica, não se trumbica"



Medicamentos de alta vigilância
possuem um potencial de evento

adverso com dano grave.

MELHORAR A 
SEGURANÇA DOS

MEDICAMENTOS DE ALTA
VIGILÂNCIA

META

3

Medicamentos de alta vigilância possuem rótulo
vermelho

Antes de administrar
qualquer medicamento

verifique:

1. Assistido certo
2. Medicamento certo

3. Dose certa
4. Via certa

5. Hora certa
6. Validade certa

7. Abordagem certa
8. Registro certo

9. Monitoramento certo

Medicamentos de alta vigilância são armazenados
e segregados dos demais medicamentos

O armazenamento dele deve ser identificado e
separado

A checagem beira leito deve ser realizada com a
pulseira do paciente antes da administração
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"A pressa é inimiga da administração"



A higienização das mãos é o método
simples e eficaz na redução das

infecções.

REDUZIR INFECÇÕES
RELACIONADAS AOS

CUIDADOS DE SAÚDE

META

5

Antes de tocar o 
Assistido

Antes de realizar o
procedimento

Após risco de exposição 
de fluidos

Após tocar o Assistido

Após tocar áreas próximas
 do Assistido
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"Um dia do álcool, outro do sabão"


