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A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde Representação
Brasil, apoia e divulga a realização de curso on line sobre Segurança do Paciente.

O que você conhece sobre segurança do paciente?

Todos os anos, centenas de milhares de pacientes sofrem danos ou morrem devido à falta de
segurança em procedimentos médicos ou hospitalares e ficam com sequelas temporárias ou
definitivas ao buscar assistência.

Compreender a magnitude do problema nos estabelecimentos de saúde é o primeiro passo
para melhorar a segurança do paciente.
Para discutir o problema, foi disponibilizado, em março de 2012, um curso online e gratuito de
8 módulos em português, cujo objetivo é apresentar os elementos básicos da investigação em
segurança do paciente.

Todos estes temas fazem parte também de um Termo de Cooperação com a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

As oito sessões serão direcionadas a profissionais de saúde e investigadores interessados em
aumentar seu conhecimento sobre os problemas relacionados à segurança do paciente. (Inscri

ções encerradas)

Acesse aqui a primeira sessão:
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,
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e

Vídeo

Veja o cronograma das demais sessões: Assim que ocorrerem as sessões efetuaremos a
divulgação.

Sessão 2: Princípios da investigação em segurança do paciente: visão geral
8 de março de 2012, 17:00-18:00 CET
Mônica Martins, Escola Nacional de Saúde Pública, Brasil

Sessão 3: Medir o dano
15 de março de 2012, 17:00-18:00 CET
Walter Mendes, Escola Nacional de Saúde Pública, Brasil

Sessão 4: Compreender as causas
22 de março de 2012, 17:00-18:00 CET
Walter Mendes, Escola Nacional de Saúde Pública, Brasil

Sessão 5: Identificar as soluções / Implementação
19 de abril de 2012, 18:00-19:00 CET
Maria João Lage, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Portugal

Sessão 6: Avaliar o impacto
26 de abril de 2012, 18:00-19:00 CET
Paulo Sousa, Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Sessão 7: Transpor a evidência em cuidados mais seguros
3 de maio de 2012, 18:00-19:00 CET
José Fragata, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Sessão 8: Aprofundar o conhecimento em segurança do paciente
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10 maio 2012, 18:00-19:00 CET
Paulo Sousa, Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

As sessões serão apresentadas por especialistas brasileiros e portugueses de renome
internacional em segurança do paciente.

Todo o processo e objetivo do curso visa apoiar a cooperação do Brasil com a CPLP Comunidade de Países de Língua Portuguesa, proporcionando ao mesmo tempo a capacitação
utilizando os recursos da Gestão do Conhecimento e aproximando as competências dos
profissionais dos estabelecimentos de saúde para uma melhor atenção à saúde evitando
sempre os danos.

versão em inglês / versão em francês
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