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https://expresso.pt/sociedade/2020-03-09-Covid-19.-Onde-estao-os-contagiados--Portugal-por-zonas 
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2001 – D. Estefânia 

2010 – S. A. Capuchos 

2010 – São José 1999 – SantaMarta 

1350 camas 
8000 Profissionais 
  100 Edifícios 
    17 Centros de referência 



Fevereiro/março 2020: várias instituições deleinearam as suas estratégias para 
preparação para o embate! 
Como nos vamos organizar? Quem? Quando? Como? 

Segurança do Doente na COVID-19 



Estruturas de Apoio Técnico nas Organizações 
Trabalho em Equipa e em rede no combate à pandemia 
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• O que necessitam os profissionais? O que necessitam os doentes? 
• Como podem as estruturas de Apoio Técnico apoiar no combate à 

pandemia?  
 

Que estratégias para uma melhor comunicação? Para estarmos mais 
próximos à distância? 



Segurança do Doente na COVID-19 



A pandemia da COVID-19 subitamente desafiou os sistemas de 
saúde destacando-se: 
 
-A reorganização de estruturas e equipas de forma instantânea 
-Impossibilidade  para refletir sobre as funções a serem 
atribuídas aos profissionais que desenvolvem a sua atividade  
em segurança do doente e melhoria da qualidade.  

“Em muitos casos, os funcionários com experiência em 
atendimento clínico foram chamados para apoiar as 
enfermarias e os cuidados intensivos. Outros foram 

considerados "não essenciais" e enviados de volta para o 
trabalho a partir de casa.” 

Staines, Amalberti, Berwick, Braithwaite, Lachman, Vicent, 2020 
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Staines, Amalberti, Berwick, Braithwaite, Lachman, Vicent, 2020 

Segurança do Doente na COVID-19 

Estratégia de cinco etapas e ações através das quais a equipa 
da Qualidade e Segurança pode contribuir significativamente 
durante uma pandemia: 

1. Fortalecer o sistema avaliando o estado de prontidão, recolhendo 
evidências, definindo e apoiando no treino dos profissionais, promovendo 
a segurança da equipa e reforçando o apoio dos colegas. 

2.  Envolver-se com os cidadãos, doentes e suas famílias, para que as 
soluções sejam alcançadas e de propriedade conjunta dos prestadores 
de cuidados de saúde e das pessoas que recebem cuidados. 



Staines, Amalberti, Berwick, Braithwaite, Lachman, Vicent, 2020 

Segurança do Doente na COVID-19 

Estratégia de cinco etapas e ações através das quais a equipa 
da Qualidade e Segurança pode contribuir significativamente 
durante uma pandemia: 

3. Participar na organização e separação de circuitos, treino “rápido” 
sobre trabalho em equipa e o desenvolvimento de suporte à decisão 
clínica. 

4. Reduzir os danos através da gestão proativa dos riscos para doentes 
com COVID-19 e não com COVID-19. 

5. Impulsionar a aprendizagem, as oportunidades de melhoria e a 
inovação, ajustando-se muito rapidamente e desenvolvendo a 
resiliência.  Isso é crucial, pois pouco se sabe sobre o COVID-19 e seus 
impactos sobre doentes, profissionais e instituições 



https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M20-1236?journalCode=aim 



https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/patient-safety/news/news/2020/4/who-
checklist-to-ensure-hospitals-in-european-region-are-ready-for-covid-19-patients 

Segurança do Doente na COVID-19 



As listas de verificação fornecem um guião, não uma solução completa! 

Comunicação 

Continuidade de Serviços 

Capacidade Cirúrgica 

Recursos Humanos 

Logistica, gestão de 
necessidade,incluido medicamentos 

Serviços de apoio essenciais 

Prevenção e Controlo das Infeções 

Gestão de Casos 

Vigilância Epidemiológica 

Serviços de Laboratório 



Um grande desafio? 
Reunir experiência e evidência, filtrar, resumir e resumir… 
 

 No início de uma pandemia, pouco se sabe: 
- sobre a doença,  
- Comportamento específico, 
-  Tratamento,  
- Impacto  
-  Evolução.  
 

 
Conhecer o perfil dos eventos adversos em contexto de pandemia 

nas organizações e aprender com eles 

 

 
Definir e implementar soluções exequíveis para problemas reais e 

complexos 





https://www.youtube.com/watch?v=TgcUBi_j_Ds  

https://www.youtube.com/watch?v=TgcUBi_j_Ds


Segurança do Doente na COVID-19 
A segurança do Doente e do Profissional são dois pilares fundamentais 

Simulação 

Treino dos profissionais com segurança e em tempo útil para todos os profissionais 



Segurança do Doente na COVID-19 

A segurança do Doente e do Profissional são dois pilares fundamentais 

Videos demonstrativos sobre: 

- Procedimentos técnicos: colheitas 
- Colocação e remoção dos EPI’s 
- Limpeza e desinfeção do ambiente 
- Produtos, desinfetantes 

Instruções simples e orientadoras 

Checklists 
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- Apoiar na consciencialização situacional e monitorização da situação sobre a pandemia e seu impacto (incluindo 
efeitos no atendimento a doentes com outras condições que não a doença pandêmica).  

-Comunicação frequente, concisa e aberta sobre a situação. 

A liderança é essencial durante uma crise de pandemia, em 
todos os níveis: é necessário articulação entre as estruturas e 
feedback 

Segurança do Doente na COVID-19 

Apoiar a liderança da organização e nos contextos de trabalho 



- Aconselhar líderes sobre as necessidades de segurança física e 
psicológica da equipa e sobre as necessidades de debriefing, 
incluindo aquelas para equipas não clínicas 

- Articular com a saúde ocupacional para identificar, prevenir e mitigar a fadiga, a privação do sono e o 
desgaste. Avaliar efeitos do stress acumulado para as pessoas expostas. 

- Promover expressões frequentes de gratidão, como por exemplo, por 
meio de mensagens escritas, de vídeo diárias das chefias e  do 
Conselho de Administração  

Segurança do Doente na COVID-19 

Promover a segurança dos profissionais bem-estar e segurança psicológica 

- Criar formads de se comunicação com os membros da equipa que podem ficar doentes. 



- Organizar mecanismos de apoio e suporte para profissionais 
- Sistema de alerta para possíveis riscos, erros e eventos adversos 

Segurança do Doente na COVID-19 

Gestão de incidentes de Segurança do Doente em tempos de pandemia?? 



Preocupações em Segurança do Doente em 
contexto da pandemia COVID-19?? 





Segurança do Doente na COVID-19 
       Apoio ao Doente, Família Comunidade: que envolvimento em tempos de pandemia?? 

Em conjunto com o cidadão e doentes desenvolver 
soluções para autogestão e prevenção da doença.  
Comunicar com frequência e transparência com 
doentes, familiares e cidadãos 





- Avaliar a equidade nos cuidados e segurança do doente 
-Garantir que a tomada de decisão seja equitativa em termos de género, classe, status socioeconomico e 
etnia e corrija as consequências negativas da desigualdade social e económica. 
 

Segurança do Doente na COVID-19 

Outras questões de segurança do doente além dos tempos de pandemia?? 



Aprendizagem 

Segurança do 

Doente 

Relato de Incidentes 
(redução das notificções??) 

Avaliação do Risco 

Mapeamento dos 

Processos.... 

Inovação e 

Melhoria 

Continua 



 Equipa Móvel “Mais Próximos de Ti” – exemplo do CHULC 
 
Principais objetivo:s apoiar e promover a comunicação e proximidade entre o doente e os seus familiares através de 
meios electrónicos  

 
Otimizar política de visitas: 
- Encontrar formas de maximizar os benefícios do apoio familiar, cumprindo o distanciamento físico.  
- Avaliar a viabilidade de fornecer tablets eletrónicos para videochamadas.  

Segurança do Doente na COVID-19 

Outras questões de segurança do doente além dos tempos de pandemia?? 



Outras questões em tempos de pandemia?? 

Segurança do Doente na COVID-19 





E o futuro? “No touch”? 

Segurança do Doente na COVID-19 



PRECISAMOS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS… NO FUTURO? 

Segurança do Doente na COVID-19 



Inovar  na  Segurança do Doente: Podemos ir mais além? 





Gabinete de Segurança do Doente:Quem somos? 



Reflexão Final   
 

Segurança do Doente na COVID-19 

Lidar com uma pandemia requer principalmente habilidades em virologia, sorologia e cuidados 
intensivos e outras disciplinas relacionadas à infecção.  

 
Essas atividades ajudarão a permitir que compaixão, segurança e respeito surjam do meio da 
turbulência. 

 
No entanto, paralelamente à gestão da prevenção e controlo da infecção, os serviços de saúde em 
todo o mundo estão envolvidos em um processo maciço e rápido de mudança organizacional, para 
o qual os profissionais envolvidos na qualidade e segurança podem contribuir com considerável 
conhecimento, aconselhar e apoiar a liderança, lembrar a todos que não há segurança do do 
doente sem a segurança da equipa. 



 

Muito Obrigada!!! 

gsd.chulc@chlc.min-saude.pt 
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