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DIREITO AO
CUIDADO EM SAÚDE
DE QUALIDADE E
SEGURO
01

Por Mariana Menegaz
O direito ao cuidado em saúde de
qualidade e seguro é um dos direitos do
paciente. Esse direito objetiva assegurar
medidas preventivas de danos evitáveis
decorrentes dos cuidados em saúde, em
especial, danos que possam conduzir à
morte do paciente.
Conceitualmente, a Organização Mundial
da Saúde define segurança do paciente
como “ausência de dano evitável em
relação ao paciente durante o processo de
cuidado em saúde e a redução do risco de
dano desnecessário associado ao cuidado
em saúde ao mínimo aceitável.
Assim, a segurança do paciente abrange um
“conjunto de ações voltadas à proteção do
paciente contra riscos, eventos adversos
(incidente que resulta em danos à saúde) e
danos desnecessários durante o cuidado
prestada nos serviços de saúde”

CUIDADOS PALIATIVOS
E A NECESSIDADE DE SUA
PREVISÃO LEGAL

02

Por Kalline Eler
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
define cuidados paliativos como sendo uma
abordagem que promove a qualidade de vida
de pacientes e seus familiares, que enfrentam
doenças que ameacem a continuidade da
vida, por meio da prevenção e do alívio do
sofrimento.
Os cuidados paliativos, consoante o Relator
Especial sobre Tortura e outros Tratamentos e
Punições Cruéis, Desumanos ou Degradantes
da ONU, integram o direito a não ser
submetido
tratamentos

à

tortura
cruéis,

nem

penas

desumanos

ou
ou

degradantes.
No âmbito das Nações Unidas e do Conselho
da Europa, o direito aos cuidados paliativos é
reconhecido como parte decorrente da
obrigação dos Estados de assegurar o direito
à saúde.
Assim, o paciente tem o direito de receber
cuidados adequados contra a dor, o que, inclui
não apenas a medicação, mas igualmente o
direito de integrar aspectos psicológicos,
culturais e espirituais aos cuidados em saúde.
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DEFICIÊNCIA –
RESPOSTA INCLUSIVA
AO COVID-19 RUMO A
UM FUTURO MELHOR
PARA TODOS
04

CONHECIMENTO E
OPINIÃO DE PACIENTES
E DA EQUIPE DE SAÚDE
SOBRE OS DIREITOS
DOS PACIENTES
03

Por Aline Albuquerque

específico de direito que deriva dos direitos
humanos, haja vista que foram criados
com base na dignidade e na autonomia
pessoal dos pacientes. Os direitos dos
pacientes expressam a materialização dos
direitos humanos em situações específicas
relacionadas aos cuidados em saúde.
A imperiosidade de se prever em lei os
direitos dos pacientes é consequência dos
processos em curso na medicina, o
das

O documento “Deficiência – resposta
inclusiva ao COVID-19- rumo a um futuro
melhor para todos”, da ONU, que enfatiza a
importância da garantia dos direitos das
pessoas com deficiência no contexto da

Os direitos dos pacientes são um tipo

desenvolvimento

Por Cintia Tanure

ciências

pandemia da COVID-19 nos países do
mundo.
Este documento enfatiza a maneira
desproporcional que a pandemia impacta
as

pessoas

com

deficiência

e

a

necessidade de garantir seus direitos
perante um risco aumentado de contrair o
vírus e desenvolver complicações graves
com

consequente

aumento

da

mortalidade por condições pré-existentes.
Para saber mais, acesse o no nosso site.

e

tecnologias médicas e a sensação de
ameaça

ao

direitos

humanos

e

à

dignidade no processo de tratamento em
saúde.
Leia o artigo, na íntegra, no nosso site
www.ibdpac.com.br.
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LANÇAMENTOS:

GUIA DE TOMADA DE
DECISÃO
COMPARTILHADA
PARA
PROFISSIONAIS DA
SAÚDE

Desejamos que o Guia de Tomada
de Decisão Compartilhada para
Profissionais de Saúde
seja amplamente compartilhado
por vocês!

Por Irene Fulgêncio

É com grande alegria que o IBDPAC
compartilha o lançamento do Folheto
Informativo de Tomada de Decisão
Compartilhada para profissionais de
saúde.
O

Folheto

Informativo

tem

como

objetivo divulgar a Tomada de Decisão
Compartilhada para profissionais de
saúde.

A

Tomada

de

Decisão

Compartilhada é um dos pilares do
Cuidado Centrado no Paciente, ao
promover a autonomia pessoal do
paciente no encontro clínico. Pensando
nisso, o IBDPAC elaborou um Folheto
Informativo sobre a temática para
auxiliar os profissionais de saúde na
provisão de um cuidado em saúde que

Faço o download gratuito do Guia
de Tomada de Decisão Compartilha
para Profissionais de Saúde no site
www.ibdpac.com.br

tenha como premissa o respeito às
preferências e às necessidades do
paciente
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TURMA DA MÔNICA APOIA A SEGURANÇA DO
PACIENTE EM PEDIATRIA
Você sabia que a Turma da Mônica também apoia a segurança do paciente em
pediatria?
Um exemplo é este bate-papo do Edu com a Mônica, sobre seu cartão de alerta.
Comunicação efetiva e envolvimento do paciente e da família no cuidado são
fundamentais para segurança do paciente. E colaboração também!
A campanha Cada Passo importa é uma iniciativa da SAREPTA em parceria com a
MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES e conta com o apoio da SOBRASP e do IBDPAC.
Que tal juntar-se a nós e nos ajudar a tornar a pediatria cada vez mais segura?

Faço o download gratuito da Tira da Turma da Mônica no nosso site ou nas redes sociais do
IBDPAC!
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CURSOS E
EVENTOS

Webinar: Participação do Paciente
Criança

e

segurança,

Durante o mês de abril, o IBDPAC promoveu e
participou de eventos que contaram com a
participação de profissionais da saúde e do
direito:

Adolescente
com

a

na

sua

palestrante

convidada, Dra. Cristina Ortiz:

Cuidado centrado na família e Cuidado
centrado no paciente, no Instagram da Dra.
Maritza Breder (@demaosdadasedh), com a
participação

da

Dra.

Dafne

Herrero

(@doutorabrincadeira):
Webinar: A proteção legal dos
pacientes em estados democráticos de
Direito, com o palestrante convidado,
Dr. Fernando Aith::

Direito dos pacientes: um guia para toda
família, em parceria com o IBDFAM (Instituto
Brasileiro de Direito de Família):

Acesse o canal do IBDPAC , no Youtube,
para assistir os vídeos disponíveis.
Acesse nosso site para ler todos os
artigos, na íntegra.
Acompanhe nosso site e redes sociais
para mais informações sobre os
próximos cursos e eventos!
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