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Apresentação

A ideia de organizar o livro Segurança do Paciente: conhecendo os riscos nas
organizações de saúde surgiu da convergência de três fatores.
O primeiro relaciona-se com a importância do tema. Até o início deste
século XXI, com a publicação do relatório Errar é Humano, do Institute
of Medicine (IOM), as referências às questões da segurança do paciente
ou aos eventos adversos eram relativamente escassas. À medida que se
começou a avaliar a frequência (incidência e prevalência) com que os
pacientes sofriam danos provenientes do cuidado em saúde, a magnitude do problema atraiu a atenção de profissionais e gestores da saúde,
pesquisadores/investigadores, decisores políticos, grupos de direitos
dos pacientes e da sociedade em geral. Hoje, os sistemas e organizações
de saúde, um pouco por todo o mundo, buscam alternativas e soluções
que objetivam melhorar a qualidade e a segurança do paciente.
O segundo fator diz respeito à escassez de publicações, principalmente
em língua portuguesa, que integrem temas da qualidade em saúde e da
segurança do paciente de uma forma sistémica e estruturada. Podemos
encontrar conteúdos sobre esses temas, a maioria em língua inglesa, em
várias revistas científicas, livros ou em documentos políticos e estratégicos, oficiais, de países ou organizações internacionais, tais como a
Organização Mundial de Saúde (OMS), Joint Commission International,
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), Institute for Healthcare
Improvement (IHI) ou Health Foundation (HF), para citar apenas alguns.
O terceiro fator resulta da experiência acumulada pelas três instituições,
parceiras em várias iniciativas – a Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp), o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (Icict) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a
Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) da Universidade Nova de Lisboa (UNL). Dentre as diversas iniciativas que ocorreram em conjunto,
recebem destaque: i) o curso introdutório, na modalidade de ensino a
distância (on-line), sobre Investigação em Segurança do Paciente. Esse
curso foi realizado a convite, sob a chancela da OMS e a colaboração
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do e-Portuguese. Em cada uma das oito sessões, ministradas por professores do Brasil e de Portugal, assistiram cerca de 400 participantes,
dos quatro cantos do mundo; ii) a participação em um portal de disseminação de conhecimento sobre segurança do paciente – Proqualis; iii)
a tradução e adaptação para a língua portuguesa de um conjunto de
aulas e cursos integrados no projeto “Open School”, do Institute for Healthcare Improvement; iv) a larga experiência adquirida pelas duas Ensp
em ensino e investigação no campo da qualidade em saúde e da segurança do paciente, o que já resultou em várias publicações em revistas,
nacionais e internacionais, com arbitragem científica.
Mediante as práticas anteriormente descritas e apoiadas na evidência
da demanda existente, as instituições se articularam para promover o
Curso Internacional de Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente,
na modalidade de ensino a distância, direcionado a profissionais de
saúde do Brasil, de Portugal e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
O livro foi elaborado com a finalidade não só de apoiar esse curso –
tornando-se o referencial, o ponto de partida e de chegada de conteúdos, de questões, dúvidas e reflexões –, como também ter vida própria,
independente dele. Essa publicação reúne contributos de um vasto conjunto de autores brasileiros e portugueses, com extensa experiência em
termos clínicos, investigação/pesquisa e operacional do terreno, além
de conhecimentos muito sólidos. Dessa diversidade, riqueza e expertise dos autores resultou, estamos certos, uma obra que, baseada na
mais recente evidência científica, constitui importante contributo para
quem se dedica e se preocupa com a melhoria contínua da qualidade
em saúde, da segurança dos cuidados e da excelência clínica.
Este livro está estruturado em duas partes.
A Parte I, “Qualidade em saúde e segurança do paciente: aspectos fundamentais”, tem o propósito de introduzir os alunos no universo da
segurança do paciente, como uma dimensão da qualidade em organizações de saúde. Pautados na concepção de que o erro é humano e
pode ocorrer em qualquer ramo de atividade, inclusive na saúde, pretende-se apresentar a segurança do paciente em um contexto histórico,
com arcabouço teórico, uma taxonomia robusta, estratégias e ações
propostas em escala mundial. A culpa e punição do(s) profissional(ais)
envolvidos com o erro serão discutidas sob os pontos de vista da teoria
da qualidade em saúde e jurídico. O conteúdo da Parte I está distribuído
em seis capítulos: 1. Qualidade do cuidado em saúde; 2. Perspectiva
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histórica e principais desenvolvimentos da segurança do paciente; 3.
Taxonomia em segurança do paciente; 4. O erro e as violações no cuidado em saúde; 5. Magnitude do problema e os fatores contribuintes do
erro e dos eventos adversos; 6. Direito e segurança do paciente.
A Parte II, “Avaliação e gestão do risco em organizações de saúde”,
pretende discutir os vários tipos de riscos específicos em uma organização de saúde e as soluções já conhecidas, sustentadas em evidências
científicas que contribuem para a prestação de cuidados mais seguros
em sua prática de trabalho. O conteúdo da Parte II está distribuído em
dez capítulos: 7. Infecções associadas aos cuidados de saúde; 8. Erros
relacionados aos medicamentos; 9. Cirurgia segura; 10. A Segurança
do paciente e o diagnóstico; 11. Erros relacionados ao laboratório; 12.
Gestão do risco de quedas, úlceras por pressão e de incidentes relacionados com transfusão de sangue e hemoderivados; 13. Segurança do
paciente na atenção primária à saúde. 14. Superlotação dos serviços de
emergência; 15. Gestão do risco não clínico; 16. Maternidade segura.
Alguns temas relacionados aos riscos específicos em organizações de
saúde não foram deliberadamente abordados nos capítulos da Parte II,
como o tromboembolismo venoso, as falhas relacionadas a conexões
de linhas de infusão e cabos, o delirium em pacientes internados, o acidente vascular cerebral pós-operatório, as complicações cardiológicas
pós-operatórias, o gerenciamento/gestão da dor, o uso único de dispositivos de injeção, a fadiga de alarmes, as interrupções do trabalho da
equipe de enfermagem. No entanto, por considerarmos sua relevância
para a segurança do paciente, optamos por incluí-los de forma sucinta
em nove anexos ao final do livro.
Escrito conforme as normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990), que passou a vigorar no início de 2009, a publicação,
entretanto, contempla termos consagrados tanto no Brasil como em
Portugal, como exemplos: prontuário ou processo clínico; plantão
ou turno; leito ou cama; entre outros. Os leitores irão se deparar, ao
longo do livro, com tais nomenclaturas separadas por uma barra como
representação de que elas são utilizadas em cada país, por exemplo:
prontuário/processo clínico.
Consideramos que este livro, no geral, apresenta-se com uma linguagem de fácil entendimento, além disso, nos capítulos, estão disponíveis
diversas referências bibliográficas atuais, que permitem o aprofundamento de qualquer tema abordado no âmbito do curso.
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O sonho dos organizadores desta obra é poder encontrá-la nas “estantes” de cada serviço ou organização de saúde espalhados pelo mundo
lusófono – um livro com o propósito de difundir o tema na língua portuguesa, escrito por autores do Brasil e de Portugal, que se destina aos
profissionais de saúde de três continentes.
Os Organizadores
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