
RESUMO SOBRE A ALIANÇA MUNDIAL PARA SEGURANÇA DO PACIENTE 

Em atenção a Resolução 55.18, da 55a Assembleia Mundial da Saúde, ocorrida em maio de 2002, que recomendou a própria 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos Estados Membros uma maior atenção ao problema da segurança do paciente, a 

OMS lançou, em outubro de 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (OMS, 2009p.06). 

 

Essa Aliança tem o objetivo de despertar a consciência profissional e o comprometimento político para uma melhor segurança 

na assistência a saúde e apoiar os Estados Membros no desenvolvimento de políticas públicas e na indução de boas praticas 

assistenciais (OMS, 2009p.06). 

 

Um elemento central do trabalho da Aliança e a formulação de Desafios Globais para a Segurança do Paciente. A cada ano, a 

Aliança organiza programas que buscam melhorar essa segurança, e a cada dois anos um novo Desafio e formulado para 

fomentar o comprometimento global e destacar temas correlacionados e direcionados para uma área de risco identificada como 

significativa em todos os Estados Membros da OMS (OMS, 2009p. 06). 

 

O Primeiro Desafio Global focou as infeccoes relacionadas com a assistencia a saude, 

envolvendo: 

1) higienizacao das maos; 

2) procedimentos clinicos e cirurgicos seguros; 

3) seguranca do sangue e de hemoderivados; 

4) administracao segura de injetaveis e de imunobiologicos; e 

5) seguranca da agua, saneamento basico e manejo de residuos. 

Baseado no manual mundial da segurança do paciente, fortalecemos a importância de traçarmos medidas que 

asseguram o atendimento e a assistência de qualidade prestada pelos profissionais da saúde aos nossos pacientes. 

Essas medidas contemplam a criação e execução dos protocolos já existentes e preconizados pela OMS/ OPAS. Hoje 

cada Estabelecimento de Assistência a Saúde deverá adequar-se as novas diretrizes da saúde. Os Protocolos serão 

desenvolvidos por comissões ou times, como queira atribuir o nome dentro dos processos gerenciais frente as 

peculiaridade de cada instituição.  

Protocolos Sugeridos no momento 

Cirurgia Segura; Transporte Seguro do Paciente; Prevenção de Lesões no Intraoperatório; Hipotermia; Hipertermia 

Maligna; Prevenção de Risco para Infecção de Corrente Sanguínea; Alergia a Látex. Prevenção de Ulcera por pressão. 
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