
 

Orientações Básicas a cerca do 

Risco de Queda e Lesão por 

Pressão do Núcleo de Segurança do 

Paciente aos acadêmicos dos 

cursos de saúde em Estágio 

Intracurricular no Hospital de Água-

Branca  



 O NSP foi implantado no hospital no ano de 2016 

baseado na RDC n°. 36, de 22 de julho de 2013 , que 

institui as ações de segurança do paciente no âmbito 

dos serviços de saúde e, entre outras medidas, 

estabelece a obrigatoriedade de implantação do Núcleo 

de Segurança do Paciente (NSP). 

 Sabe-se que para conhecer e reconhecer os erros 

e falhas que podem ocorrer durante a prestação do 

cuidado,  propondo medidas para evitar danos aos paci- 



entes, é imprescindível a promoção e a sustentação de 

uma cultura de segurança nos serviços de saúde.  

 Com base nisso, o  núcleo do NSP do Hospital de 

Água Branca promove, como uma de suas ações, 

orientações aos acadêmicos dos cursos de saúde em 

estágio intracurricular. 

  As orientações tem uma proposta educativa e 

informativa quanto às normas e protocolos propostas  

 



pelo NSP para assegurar a permanência e segurança do 

paciente no ambiente hospitalar.  

 Nesse contexto,  a qualidade da assistência 

prestadas nos serviços de saúde é cada vez uma exigência 

da sociedade brasileira, o desenvolvimento de esforços que 

visem à melhoria da comunicação e a transparência de 

informações torna-se necessário.  

  



 Implantar ações de Educação Permanente a cerca da 

Segurança do Paciente aos acadêmicos em Estágio 

Intracurricular dos cursos de Saúde no Hospital 

Municipal Senador Dirceu Mendes Arcoverde de Água 

Branca –PI. 



 Orientar os discentes sobre os protocolos de segurança 

implantados pelo o NSP( Núcleo de Segurança do 

Paciente) do HMSDMA. 

 Promover o processo de ensino-aprendizagem durante 

o estágio intracurricular aos estagiários. 

 Corroborar na execução da ação contínua do NSP na 

promoção e prevenção de eventos adversos ao 

paciente. 



 Para o cumprimento dos objetivos aplicou-se como 

recurso metodológico a intervenção, que realizou-se por 

meio de atividades educativas, de sensibilização e 

conscientização, como: dinâmicas, grupos de discussões, 

palestras com discentes e profissionais. 

 Foram utilizados recursos humanos e materiais: sala, 

data show, notebook, maquina fotográfica, papel A4, lista 

de presença e canetas. 

 



 Após a implantação desse projeto percebeu-se 

que: 

 aumentou  a qualidade da assistência ao paciente; 

 facilitou a comunicação dos preceptores no 

acompanhamento aos discentes;  

 cuidado dobrado no descarte dos materiais 

perfurocortantes nos locais adequados; 



 redução das notificações de eventos adversos no 

SINAN( Sistema de Informação de agravos de 

Notificação ). 

 



 As ações continuas de segurança do paciente são 

estratégias e intervenções na prevenção e risco ao 

paciente no ambiente hospitalar. A proposta mediativa 

com os discente serve como acolhida no processo 

educativo continuo que agrega mobilizações, 

sensibilização e orientação aos discentes acerca das 

normas e rotinas no espaço hospitalar e no papel do 

NSP de monitoramento. 
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