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Pareceria com o Doente nos Cuidados:

Porquê? 

Como envolver o Doente? 

Que impacto na sua segurança? 

O Doente e a Sua Segurança
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Muitos incidentes poderiam ser evitados se os

Profissionais estabelecessem uma comunicação

efectiva com os doentes. 

É vital que os doentes sejam encorajados  a

questionar quando detectem alterações

inexplicáveis no seu tratamento.

O Doente e a Sua Segurança



Criar uma Cultura de Prevenção e Segurança

(processo lento...)

Envolver os Doentes nos Cuidados

Exige uma Cultura de Segurança e Aprendizagem 

com o erro!

O Doente e a Sua Segurança
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Gestão do Risco e Segurança do Doente

Portugal - Projectos de Acreditação

Normas - Gestão do Risco

Joint Commission International - 2004

King’s Fund/HQS

Inicio do Projecto em Portugal -1999
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Normas da Gestão do Risco/CHKS



Norma 35 – Parceria com os pacientes  

“Os pacientes são encorajados a apresentar 

as suas opiniões sobre os serviços; 

participam activamente no acompanhamento 

e são criadas condições para contribuírem 

para a melhoria dos cuidados que recebem.”

O Doente e a Sua Segurança



OMS: World Alliance for Patient Safety -2004
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O Doente e a Sua Segurança

2002 – Lançamento da Campanha Nacional: Os Doentes como parceiros 

activos na prevenção de erros dos cuidados de saúde.

Alerta o cidadão para o seu papel na prevenção erros clínicos.

O Doente faz parte da Equipa de 

Saúde

É um elemento activo, 

informado e  envolvido 

nos cuidados

Programa: folhetos informativos e posters sobre 

as várias questões de segurança do doente

http://www.jointcommission.org/




Fale connosco caso tenha dúvidas ou questões. Se não entendeu o que o 

profissional de saúde lhe explicou, pergunte novamente. 

É O SEU CORPO e tem o direito de saber!

Preste atenção aos cuidados que lhe são prestados. Assegure-se que 

recebe os tratamentos e os medicamentos correctos.

Aprenda sobre a sua doença, os exames médicos que vai realizar e o seu 

plano de tratamento.

Peça a um familiar ou amigo que o acompanhe e seja o seu conselheiro.

Pergunte quais os medicamentos que está a tomar e porquê. Um dos 

erros  mais comuns na saúde está relacionado com medicamentoso.

Participe em todas as decisões sobre o seu tratamento, pois é o elemento 

chave da Equipa de Saúde. 

O SPEAK UP encoraja o público a:

O Doente e a Sua Segurança
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Ajude a prevenir erros nos cuidados de saúde

1.  Ajude a prevenir erros na sua cirurgia.

2. Cinco acções que pode desencadear para prevenir infecções

3. Ajude a prevenir erros com a sua medicação

4. O que deve saber sobre investigação/estudos

5. Planeie o seus cuidados no ambulatório

6. Ajude a prevenir erros clínicos

7. Conheça os seus direitos

8. Compreendendo os profissionais de saúde

9. O que deve saber sobre a gestão da dor

10. Previna erros nos cuidados de saúde prestados ao seu filho

O Doente e a Sua Segurança
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O Doente e a Sua Segurança

Cinco acções para prevenir infecções



Não tenha receio de alertar, caso verifique que o 

profissional devia de usar luvas durante o seu 

tratamento.

O Doente e a Sua Segurança

Antes dos Profissionais iniciarem os seus 

tratamentos, pergunte-lhes se lavaram as mãos.



O Doente e a Sua Segurança

Ajude a prevenir erros com sua 

medicação



O Doente e a Sua Segurança

Ajude a prevenir erros com sua 

medicação
Assegure-se que os profissionais 

verificam a sua pulseira de 

identificação e perguntam o seu nome 

antes de administrar a sua medicação.



O Doente e a Sua Segurança
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Ajude a prevenir erros na sua cirurgia



O Doente e a Sua Segurança



“Os doentes podem não entender as questões 

técnicas e clínicas, mas conseguem perceber a 

bondade, as pequenas humilhações, a 

inconsistência dos cuidados, o talento de 

puncionar uma veia ou colher sangue, os erros 

e talvez os eventos adversos.”

Charles Vicent (2006)

O Doente e a Sua Segurança



Estudo em 2008 revelou:

-Cerca de 1900 organizações de saúde participaram na campanha 

- 85% referiu que a campanha é uma mais valia para o processo de 

Acreditação e Certificação e para aumentar a segurança do Doente.

- Cerca de 80% classificou o Programa “Speak” como “Excelente” ou 

“Bom”

- Cerca de 60% das organizações divulgaria os vários videos “Speak Up” 

caso fossem disponibilizados.

-É salientado pelos participantes que o Programa promove e melhora a 

comunicação entre os doentes e os profissionais.

O Doente e a Sua Segurança



Estudo em 2008 revelou:

-75%  utiliza os folhetos e posters. Os folhetos mais divulgados são:

- As cinco medidas para prevenir infecções

- Conheça os seus direitos 

- Ajude  a evitar erros relacionados com a sua medicação

-Cerca de 67% divulga a informação em expositores ou quadros e 30% 

divulga a informação aos doentes em televisões.

-Cerca de 60% colocou a informação do Programa nos livro de bolso e 

material educativo para doentes.

O Doente e a Sua Segurança



Gestão do Risco na Saúde

Parceria com o Doente: Realidade ou Utopia?

O Doente e a Sua Segurança



Ignorar o erro clínico não é o caminho...

Oculta e inibe a tomada de consciência da dimensão 

do problema

Os erros clínicos irão sempre ocorrer, e para 

minimizá-los é necessário aceitar que estes existem e 

criar mecanismos de prevenção.

Cultura Positiva do Erro e Envolvimento do Doente 

nos Cuidados!

O Doente e a Sua Segurança
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Gestão do Risco na SaúdeREFLEXÕES

ÁREA DA SAÚDE

Constituir Equipas e Profissionalizar a Gestão do Risco 

e Segurança do Doente

Envolver os Doentes nos Cuidados

CULTURA de SEGURANÇA 

O Doente e a Sua Segurança



"Há três coisas na vida que 

nunca voltam atrás: a flecha 

lançada, a palavra pronunciada 

e a oportunidade perdida."

Provérbio Chinês 

O Doente e a Sua Segurança


