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Sobre o Portal 

Criação 

• O Proqualis, criado em 2009, volta-se para a produção e 
disseminação de informações e tecnologias em qualidade e 
segurança do paciente 

ICICT 

• Está vinculado ao ICICT/Fiocruz e conta com o financiamento do 
Ministério da Saúde, através da Secretaria de Atenção à Saúde  

Objetivo 

• Objetiva ser uma fonte permanente de consulta e atualização 
para os profissionais de saúde por meio da divulgação de 
conteúdos técnico-científicos selecionados a partir da 
relevância, qualidade e atualidade 

Missão 

• Para cumprir sua missão essencial de contribuir com o 
aperfeiçoamento das práticas de saúde o Centro Colaborador 
conta com o portal  proqualis.net  que emprega modernas 
tecnologias de informação 

http://www.proqualis.net/
http://www.proqualis.net/
http://www.proqualis.net/


Política de Uso 

 

Acesso livre 

• É um Portal com acesso livre ao material por ele produzido 
e respeita os direitos autorais para os conteúdos 
originalmente publicados por terceiros  

Público alvo 

• Seu público alvo são gestores e profissionais de saúde 





Publicação no Portal 

Identificação 

Seleção 

Textos em português 

 em Inglês 

1. Tradução 

2. Revisão técnica 

3. Revisão gramatical 

Artigos e Resumos 



Glossário 





Produção de conhecimento: aulas, vídeos e entrevistas 

Entrevista com Frank Frederico - IHI 

Aula – Carla Gouvêa  



Produção de conhecimento: Publicações Proqualis 



Produção de conhecimento: matérias jornalísticas 



 

  

Base técnica de apoio ao MS e ao PNSP: Protocolos 



Base técnica de apoio ao MS e ao PNSP: Vídeos 



Presença nas Redes Sociais 



Parceiros  





















 

 Apresenta os modelos de gestão de segurança para a Segurança do 

Paciente – o cuidado de saúde comporta diferentes ¨indústrias¨ ou 

processos que se adaptam a modelos de gestão distintos 

 Prevenção 

 Manutenção 

 Mitigação 

 

 Reconhece que nos últimos 15 anos houve melhoria da segurança em 

alguns aspectos do cuidado hospitalar, principalmente aqueles associados 

a problemas clínicos bem definidos (anaestesia) 

 

 Epidemiológico 

 Doenças crônicas, cronificação doenças agudas 

 Envelhecimento 

 Multimorbidade, complexidade dos problemas de saúde 

 Paciente informado e consciente de seus direitos (Segurança do Cidadão) 

 



 Sistema de Saúde 

 

 Deslocamento do cuidado hospitalar para outros pontos de cuidado inclusive o 

domicílio (comunidade) 

 Cuidado contínuo por longos períodos de tempo, possivelmente pelo resto da 

vida 

 Múltiplos pontos de cuidado e múltiplos profissionais 

 Coordenação e integração 

 Cuidado de saúde em permanente mudança 

 

 Olhar do Paciente 

 O dano pode ocorrer em qualquer ponto da sua trajetória  

 

 

 

 

 



 Dano ao Paciente 

 

 Genérico – cuidado de saúde 

 Tratamento específico (quimioterapia) 

 Sobreutilização – uso de procedimentos desnecessários 

 Subutilização – acesso 

 Diagnóstico tardio ou inadequado (erro diagnóstico) 

 Dano psicológico e insegurança 



 Modelo de Segurança 

 

 Não existe um modelo universal para a segurança no cuidado de saúde que 

possa ser aplicado em qualquer ambiente 

 

 O cuidado de saúde usa um conjunto limitado de intervenções de segurança e 

deve ampliá-lo.  

 

 O livro contribui com novas estratégias baseadas nos pontos destacados nos 

slides anteriores com uma linguagem acessível aos profissionais e com 

conteúdo dominantemente voltado para a prática da gestão de segurança. 

 

 




