
ELEMENTOS ESSENCIAIS DA CAMPANHA – DIA MUNDIAL DA 

SEGURANÇA DO PACIENTE (Tradução da SOBRASP) 

Link: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/campaign-essentials/ 

Como um paciente, cuidador, profissional de saúde, gestor ou formulador de 

políticas, você reconhece a importância de reduzir os erros e os riscos para 

pacientes no cuidado de saúde. 134 milhões de eventos adversos no cuidado de 

saúde ocorrem a cada ano devido a cuidados inseguros em hospitais em países 

de baixa e média renda, contribuindo para 2,6 milhões de óbitos a cada ano. 

Estima-se que 1 em cada 10 pacientes internados em países de alta renda sofre 

algum dano, e que 1 em cada 4 atendimentos na atenção primária e ambulatorial 

resulta em dano ao paciente e desses 80% são evitáveis.   

O Dia Mundial da Segurança do Paciente foi estabelecido pelos estados-

membros na 72ª Assembleia Mundial de Saúde em maio de 2019. O Dia Mundial 

da Segurança do Paciente ocorrerá no dia 17 de setembro a cada ano. Nesse 

dia, a Organização Mundial da Saúde lançará uma campanha global para criar 

consciência sobre a Segurança do Paciente e estimular as pessoas envolvidas 

a mostrar seu engajamento para tornar o cuidado de saúde mais seguro para os 

pacientes.  

Dia Mundial da Segurança do Paciente 2019 

Tema: Segurança do Paciente: uma prioridade global de saúde  

Slogan: Fale pela Segurança do Paciente! 

Através de nossa campanha global, nós vamos mobilizar pacientes, profissionais 

de saúde, formuladores de políticas de saúde, professores, pesquisadores, 

redes de profissionais e indústria do cuidado de saúde para que “Fale pela 

Segurança do Paciente”. A campanha vai ajudar pacientes a estarem mais 

conscientes e engajados em seu próprio cuidado. Nós vamos incrementar a 

consciência entre formuladores de políticas de saúde, líderes no cuidado de 

saúde, profissionais de saúde e outros stakeholders chave da necessidade de 

formular políticas, criar uma cultura de trabalho, e prestar cuidados de saúde 

tendo a Segurança do Paciente como uma prioridade.  

 

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/campaign-essentials/
https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/campaign-essentials/


Como planejar sua campanha 

Uma Campanha do Dia Mundial da Segurança do Paciente bem-sucedida deve 

aglutinar pacientes, famílias, cuidadores, comunidades, profissionais de saúde, 

líderes do cuidado de saúde e formuladores de políticas de saúde. Planejar e 

utilizar de forma efetiva nossas redes para alcançar a maior audiência possível 

será crítico para o sucesso de nossa campanha. Você pode adaptar os materiais 

da campanha da OMS ao contexto nacional e local.  

O resultado da sua campanha deve ser que todos os segmentos interessados 

priorizem e mostrem seu comprometimento com a Segurança do Paciente. 

Planeje eventos e atividades que possam evidenciar comprometimento com a 

Segurança do Paciente.  

Identifique sua rede de influenciadores incluindo organizações de pacientes, 

associações profissionais e instituições educacionais. Identifiquem 

influenciadores que irão amplificar suas mensagens e os envolva em sua 

campanha. Lembrem-se de serem inclusivos: inclua pacientes e pessoas de 

todos os ambientes de cuidados e pontos de atenção: de administradores a 

formuladores de políticas de saúde; farmacêuticos a técnicos de laboratório; de 

profissionais de saúde ao pessoal de higienização e limpeza. Garanta que o 

evento ou atividade planejada objetive criar consciência e uma cultura de 

segurança do paciente que empodere pacientes, profissionais de saúde e líderes 

para uma comunicação aberta e voltada para a aprendizagem com os erros e 

que não incentive a culpabilização. 

  

Envolvendo os segmentos interessados na campanha  

Alcance os seguintes segmentos interessados para que se somem à sua 

campanha:   

• Pacientes, incluindo famílias, cuidadores e comunidades. Alcance os grupos 

vulneráveis, em instituições de saúde voltadas a idosos e crianças.  

 

• Profissionais de saúde que trabalhem em ambientes de cuidado e nos demais ambientes 

nas instituições de saúde. Isso inclui: administradores, formuladores de políticas de 

saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de laboratório, fisioterapeutas, e 

todas as demais profissões da saúde; pessoal de recepção, pessoal de higienização e 

limpeza; e outros segmentos. 



 

• Formuladores de políticas nos Ministérios da Saúde, Fazenda e Educação, assim como 

parlamentares e líderes políticos.  

 

• Pessoal da área acadêmica, incluindo estudantes e pesquisadores nas universidades e 

instituições educacionais e profissionais.  

 

• Associações profissionais e organizações de pacientes. Devem incluir líderes 

comunitários e ativistas, fundações, instituições de caridade e organizações 

internacionais.    

 

• Indústrias de inovação no cuidado de saúde, incluindo tecnologia de informação, 

fabricantes de equipamentos médico-hospitalares, aplicativos, software e hardware, 

companhias de seguro, inventores e empreendedores.    

Ideias para Atividades  

Aqui estão algumas propostas que você pode adotar no Dia Mundial da 

Segurança do Paciente:  

Dê reconhecimento aos campeões da Segurança do Paciente 

• Organize cerimônias de premiação com certificados ou outras formas de apreciação e 

reconhecimento dos trabalhadores de saúde que demonstrem seu comprometimento 

com a cultura de segurança do paciente em suas ações. 

•  

• Organize um “Hall da Fama” em instituições de cuidado da saúde homenageando os 

campeões da Segurança do Paciente. 

Ilumine um monumento e uma fonte de água 

• Em colaboração com as autoridades locais ou nacionais, organize para que um 

monumento, um espaço público ou uma paisagem com as cores do Dia Mundial da 

Segurança do Paciente.  

Eventos 

• No nível nacional, organize eventos públicos com participação ativa de pacientes, 

líderes nacionais da saúde e parceiros do setor saúde. Convide o Presidente, o Ministro 

da Saúde, políticos proeminentes e celebridades para apoiar o Dia Mundial da 

Segurança do Paciente. Demande a eles que se comprometam com a Segurança do 

Paciente em tornar o cuidado de saúde mais seguro. Anunciem propostas focadas, 

programas e iniciativas de políticas no dia. Organize seminários técnicos e simpósios 

sobre Segurança do Paciente. 

• No nível local, organize eventos sobre Segurança do Paciente para grupos 

especialmente vulneráveis como pacientes idosos. Convide e engaje famílias e 

comunidades para serem parceiros em seu evento.  



• Demande a liderança de sua organização e as comunidades para que promovam o Dia 

Mundial da Segurança do Paciente nas mídias sociais, websites, televisão e entrevistas 

de rádio e utilizem o slogan “Fale pela Segurança do Paciente” nas suas falas e 

entrevistas.  

• No nível da organização de saúde, organize uma atividade aberta para que a 

imprensa/televisão e os pacientes conheçam as iniciativas que a organização tomou 

para reduzir os riscos e danos. Mostre a todos como você tem tornado o cuidado de 

saúde mais seguro.  

• Planeje seu evento em um espaço público para engajar e encorajar as pessoas a utilizar 

o slogan “Fale pela Segurança do Paciente”.  

• Identifique e contate influenciadores para que utilizem o slogan “Fale pela Segurança 

do Paciente” e apoiem as atividades do Dia Mundial da Segurança do Paciente.  

Mídias sociais 

• Utilizem as hastags #Segurança do Paciente #Dia Mundial da Segurança do Paciente 

e o slogan “Fale pela Segurança do Paciente” nas mídias sociais. 

• Sigam a OMS em nossos perfis oficiais do Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e 

You Tube. Compartilhem, subscrevam e amplifiquem as mensagens de Segurança do 

Paciente da OMS.  

• Demandem às celebridades, influenciadores, profissionais de saúde e líderes para 

tirarem uma foto com os símbolos do “Fale pela Segurança do Paciente” nas redes 

sociais. Você pode usar as mensagens da OMS nas redes sociais assim como os 

templates para esse propósito.  

• Promova os campeões da Segurança do Paciente, identifique-os e obtenha seu 

consentimento para contar suas estórias nas redes sociais de sua organização.  

 

Mídia (Imprensa/Rádio/Televisão) 

• Contate a mídia nacional e local com antecedência ao Dia Mundial da Segurança do 

Paciente para garantir seu interesse e apoio: forneça informação e depoimentos que 

possam provocar impacto. Utilize informação do site da OMS para informar à mídia 

sobre mensagens relevantes e sobre os problemas de Segurança do Paciente.  

• Produza vídeos ou áudios para a televisão promovendo a Segurança do Paciente. 

• Alcance as estações de rádio. Os elementos essenciais da campanha da OMS podem 

conformar as mensagens das rádios, traduzidos para o idioma local. 

Arte 

• Encorajem grupos de teatro a produzir peças que aumentem a consciência.  

• Aborde artistas para criarem obras sobre Segurança do Paciente para sua organização 

de saúde. 

 



 

Artes Visuais e Lembranças 

• Produza e exiba banners, posters físicos e virtuais sobre o Dia Mundial da Segurança 

do Paciente.  

• Produza e distribua lembranças do Dia Mundial da Segurança do Paciente como 

camisetas, marcadores de livros, pins, chaveiros, agendas, capas, etc.   

Parcerias  

• Construa parcerias com associações de pacientes; encoraje-os a compartilhar 

suas estórias de mudança e melhoria e amplifique essas estórias através de suas 

redes.  

• Engaje organizações não-governamentais e líderes comunitários e pessoas que 

façam a defesa da Segurança do Paciente. 

Área acadêmica e instituições educacionais vinculadas ao Cuidado de 

Saúde  

• Defesa de que a Segurança do Paciente faça parte do currículo em todos os níveis de 

ensino (técnico, graduação e pós-graduação). 

• Organizem eventos de estudantes no dia. 

• Convidem pacientes para os eventos para que eles compartilhem seus testemunhos.  

• Atinja os pesquisadores e toda comunidade acadêmica através de conferências, 

webinares, simpósios e seminários.  

• Organizem edições especiais de newsletters e de revistas científicas dedicadas à 

Segurança do Paciente durante o mês de setembro. 

• Reconheça os jovens campeões da Segurança do Paciente para inspirar a pesquisa 

nessa área. 

• Organizem treinamentos em serviço para profissionais de saúde sobre Segurança do 

Paciente.  

Indústria do Cuidado de Saúde  

Se sua companhia produz equipamentos médico-hospitalares, aplicativos, e outros 

produtos médicos, divulgue para seus consumidores como vocês estão priorizando a 

Segurança do Paciente. 

 


