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Segurança do Paciente (SP) é definida como a redução de danos desnecessários associados à
assistência em saúde até um mínimo aceitável. A Organização Mundial da Saúde (OMS) dividiu a
SP em seis metas, para que assim se possa evitar o máximo que esses eventos adversos aconteçam.
São elas: identificação segura do paciente; melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde
(comunicação efetiva); assegurar que as cirurgias, procedimentos e locais de intervenções, sejam
feitos no paciente certo; previne a redução de infecções; prevenir de risco de lesões ao paciente
(quedas e LPP) e melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.
Sendo esse último o ponto central desse projeto voltado para uma unidade básica de saúde da
capital do Estado de Rondônia, Porto Velho. Relatar a experiência de discentes na disciplina de
Projeto Integrador (PI) de Segurança do paciente na elaboração de POP (Procedimento Operacional

Padrão) sobre administração de medicamentos e prescrição segura voltados para a Atenção Primária
à Saúde (APS). Protocolos/POPs de segurança possuem, de maneira geral, como finalidade
padronização de processos voltados a qualidade assistencial, por meio da orientação e educação
continuada de profissionais desde as prescrições à administração, visando ofertar uma assistência de
qualidade com segurança e eficácia, proporcionando uma elevação da cultura de segurança. A
proposta de intervenção por meio de POP, justifica-se, pois, a elaboração do POP voltado a APS,
visa minimizar os eventos adversos que podem vir a ocorrer, principalmente quando, devido a
demanda, estes não são prioridades e a unidade em questão não possui sistemas/barreiras que
garantam a segurança no processo envolvendo os medicamentos armazenados, distribuídos,
prescritos e administrados na unidade. Portanto a elaboração do POP por meio da implementação
de estratégias padronizadas promovem a organização e orientam os profissionais que ali trabalham
de modo que possam ter mais segurança ao realizar um procedimento, e o paciente venha a ter um
atendimento com mais segurança e qualidade. Trata-se de um relato de experiência, vivenciado a
partir da elaboração de um POP, elaborado durante a disciplina PI. Para a operacionalização foram
divididas em etapas, sendo a primeira: Coleta de dados sobre o tema, as informações foram
baseadas em bases de dados de artigos científicos, servindo de instrumento para aprofundar o
conhecimento a respeito da prescrição, uso e administração de medicamentos. Por meio dessas
fontes captamos várias informações sobre o tema, para selecionar os artigos que estão no projeto,
realizamos primeiramente a leitura dos títulos para verificar se estavam de acordo com o tema
proposto. Segunda etapa: A partir do conteúdo, foi elaborado um projeto e plano de ação. Terceira
etapa: Elaboração do POP em si e conteúdos educativos (banner, folder e vídeo) sobre prescrição,
uso e administração de medicamentos. Tais materiais foram elaborados no intuído de minimizar os
eventos adversos que possam vir a ocorrer na mesma, pois atualmente não implementa
sistemas/barreiras de prescrição, uso e administração de medicamentos voltados a segurança do
paciente. Sendo o projeto focado na padronização que busca instruir os profissionais a zelarem pela

segurança do paciente, trazendo qualidade ao atendimento. Promovendo a conscientização da
importância da preservação da segurança do usuário. A construção de conteúdos educativos foi
voltada para os funcionários da UBS no intuito de aumentar o nível de conscientização e
aprendizagem, colaborando com uma educação permanente os ajudando a relembrar sobre os
conceitos dos 13 certos na administração medicamentosa e na prescrição; fazendo a utilização de
material ilustrativo (folder, banner e vídeo). Conclui-se que com a elaboração do POP, voltado a
padronização dos processos internos da unidade, pode vir a aumentar a segurança dos usuários da
unidade. A implementação das práticas propostas no POP, por parte da equipe da unidade podem
culminar nas boas práticas desse processo de modo a prevenir ocorrências de eventos adversos,
promovendo uma assistência segura e com eficácia. Ao final do projeto, espera-se que ocorra a
implementação das metas e barreiras estabelecidas no POP e que outros Protocolos Básicos de
Segurança do Paciente, sejam executados e assim repercuta na segurança e qualidade do
atendimento aos usuários da unidade. Importa destacar que a experiência do aluno como agente
facilitador da construção do conhecimento trará uma repercussão positiva na sua formação,
possibilitando o aprendizado e a inserção no mundo do trabalho.
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