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O que é o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

“É função primordial do NSP a integração das diferentes 

instâncias que trabalham com riscos na instituição, considerando 

o paciente como sujeito e objeto final do cuidado em saúde. Isto 

é, o paciente necessita estar seguro, independente do processo 

de cuidado a que ele está submetido”.  ANVISA 2016

Segundo a RDC nº 36/2013 o NSP é “a instância do serviço

de saúde criada para promover e apoiar a implementação de

ações voltadas à segurança do paciente”, consistindo em um

componente extremamente importante na busca pela qualidade das

atividades desenvolvidas nos serviços de saúde.



PACIENTE

NSP: promover a articulação 

dos processos de trabalho e 

das informações que 

impactem nos riscos ao 

paciente

Responsável por apoiar a direção do

serviço na condução das ações de

melhoria da qualidade e da

segurança do paciente.

Porque instituir o NSP



Construir um Processo Seguro e Padronizado Junto
aos Processos Primários através do Mapeamento dos
Riscos e gerenciamento dos mesmos.

Estabelecer e construir junto aos serviço um 
processo seguro e alinhado, que cumpra as metas 
de segurança.

Ter juntos aos times, um relacionamento de parceria 
e apoio, que favoreça a comunicação efetiva e 
possibilite uma transparência nos eventos que 
precisam ser trabalhados.

O que deve ser trabalhado pelo Núcleo
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Participar de reuniões com as demais instâncias que gerenciam aspectos da 

qualidade

Diretoria 
Geral do 
Hospital

Núcleo de 
Segurança 

do Paciente

Vinculados Organicamente 

Ter uma agenda permanente e periódica

Comissão de 
Análise de 
Prontuário

Comissão 
de Farmácia 

e 
Terapêutica

Comissão 
de Revisão 

de óbito
SCIH

Comissão 
Hemoterapia

Comissão 
Gerenciamento 

de Resíduos

Núcleo de 
Saúde do 

Trabalhador

Setores 
Assistenciais

Equipe 
Multiprofissional 

Terapia 
Nutricional Outros

INTEGRAR O NÚCLEO DE SEGURANÇA 

DO PACIENTE COM OS SETORES E 

COMISSÕES HOSPITALARES



Como Trabalhamos no Hospital



Implantação do Núcleo Segurança do

Paciente

• Optamos por profissionais exclusivos

para tratar a segurança do paciente: 01

Enfª e 01 Aux. de Enfermagem;

Implantação Comissão Segurança do

Paciente Gerenciada pela Enfª do

Núcleo.

• Comissão composta por equipe

multiprofissional: Médico, Fisio., Enfº.,

Farma., Nutri. e SCIH.

Base RDC nº 36, de 25 de julho 2013



Trabalho Horizontal



Foco: Prevenção de Quedas

Envolvendo a família nos 

cuidados. “Feedback Familiar”

“Para nós, o resultado é aquele que 

chega  ao paciente e ou familiar”



OBRIGADO !


