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portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br 

 

O Portal de Boas Práticas é uma iniciativa de livre acesso integrada por instituições de 

ensino e pesquisa de todo o Brasil. Está inserido no contexto do papel nacional do IFF: 

gerar e difundir conhecimento para a implantação de políticas e programas de saúde, 

baseados no cenário demográfico e epidemiológico e na melhor evidência científica 

disponível. Inaugurado em outubro de 2017 já conta com quase 28mil usuários 

cadastrados e mais de 2 milhões de acessos. O Portal de Boas Práticas oferece: 

 

Conteúdo sistematizado por especialistas de todo o Brasil e 

disponível em formato de apresentação de slides e vídeos curtos, 

com links para as referências citadas. 

 

Agenda de web conferências temáticas com especialistas, onde o 

público envia perguntas que são respondidas ao vivo durante a 

transmissão, que é gravada e disponibilizada. 

 

Um Esquema Síntese para cada um dos quatro eixos, 

possibilitando melhor organização do acervo e fácil acesso ao 

conteúdo. 

 

Biblioteca com as referências citadas nas Postagens do Portal, 

organizadas segundo esquemas síntese e de fácil consulta. 

http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-as-mulheres/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-ao-recem-nascido/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-a-crianca/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/#postagens
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/#encontro
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/#biblioteca
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Dia Mundial de Segurança do Paciente 2021 

Busque pela tag Dia Mundial da Segurança do Paciente 2021 

Postagens Segurança do Paciente - Atenção à Saúde das Mulheres 

• Segurança do paciente na assistência obstétrica e neonatal 
• Principais Questões sobre Segurança do paciente na Assistência Obstétrica e Neonatal 

 

Postagens Segurança do Paciente - Atenção à Saúde do Recém-nascido 

• Higienização das mãos para prevenção de IRAS e emergência de bactérias 
multirresistentes 

• Como Higienizar corretamente as mãos e antebraços? 
• Segurança do Paciente em Unidades Neonatais: por onde começar? 
• Principais Questões sobre Segurança do Paciente em Unidades Neonatais 
• Promovendo a Segurança do Cuidado ao Recém-nascido de Risco 
• Principais Questões sobre Segurança do Cuidado ao Recém-nascido de Risco 
• 10 Passos para a Melhoria do Cuidado Neonatal 
• Uso Seguro de Hemocomponentes em Neonatologia 
• Uso Seguro de Medicamentos em Neonatologia 
• Uso Seguro de Medicamentos em Neonatologia: Preparo e Administração 
• Uso Seguro de Medicamentos em Neonatologia: Prescrição 

 

Postagens Segurança do Paciente - Atenção à Saúde da Criança 

• Segurança do Paciente em Pediatria 
• Boas Práticas na Obtenção e Manutenção do Acesso Venoso Periférico em Pediatria 
• Cuidados com Cateteres de Longa Permanência: orientações para a Atenção Primária à 

Saúde 

 

Postagens Segurança do Paciente - COVID-19 

• Medidas de Prevenção e Controle da COVID-19: Limpeza, Desinfecção e Tipos de 
Precauções 

• Subsídios para a Organização de Maternidades em tempos de COVID-19 
• Paramentação e Desparamentação dos Profissionais de Saúde em tempos da pandemia 

de COVID-19 

 

http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-as-mulheres/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-ao-recem-nascido/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-a-crianca/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/busca-avancada/?_sft_my_tags=seguranca-do-paciente-2021-parto-seguro-e-respeitoso
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/seguranca-do-paciente-na-assistencia-obstetrica-e-neonatal/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/2724/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/higienizacao-das-maos-para-prevencao-de-iras-e-emergencia-de-bacterias-multirresistentes/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/higienizacao-das-maos-para-prevencao-de-iras-e-emergencia-de-bacterias-multirresistentes/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/como-higienizar-corretamente-as-maos-e-antebracos/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/seguranca-do-paciente-em-unidades-neonatais/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/principais-questoes-sobre-seguranca-do-paciente-em-unidades-neonatais/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/promovendo-a-seguranca-do-cuidado-ao-recem-nascido-de-risco/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/principais-questoes-promovendo-seguranca-rn/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/10-passos-para-a-melhoria-do-cuidado-neonatal/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/uso-seguro-de-hemocomponentes-em-neonatologia/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/uso-seguro-de-medicamentos-em-neonatologia/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/uso-seguro-de-medicamentos-em-neonatologia-preparo-e-administracao/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/uso-seguro-de-medicamentos-em-neonatologia-prescricao/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/seguranca-do-paciente-em-pediatria/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/boas-praticas-na-obtencao-e-manutencao-do-acesso-venoso-periferico-em-pediatria/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/cuidados-com-cateteres-de-longa-permanencia-orientacoes-para-a-atencao-primaria-a-saude/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/cuidados-com-cateteres-de-longa-permanencia-orientacoes-para-a-atencao-primaria-a-saude/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/medidas-de-prevencao-e-controle-da-covid-19-limpeza-desinfeccao-e-tipos-de-precaucoes/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/medidas-de-prevencao-e-controle-da-covid-19-limpeza-desinfeccao-e-tipos-de-precaucoes/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/organizacao-maternidades-covid-19/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/covid-19-coronavirus-sequencia-correta-na-paramentacao-dos-profissionais-de-saude/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/covid-19-coronavirus-sequencia-correta-na-paramentacao-dos-profissionais-de-saude/
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Encontros com Especialistas 

Para participar dos Encontros com Especialistas do Portal de Boas Práticas basta se cadastrar 

uma única vez para obter login e senha de acesso. Uma vez cadastrado, basta realizar login e 

encaminhar dúvidas antes ou durante a transmissão ao vivo. 

O cadastro realizado será o mesmo para participação em futuras lives. É possível fazer login 

rápido através da conta Gmail (Google) ou Facebook, clicando diretamente no botão. 

Todas as lives são gravadas enquanto ocorrem e disponibilizadas de forma ilimitada a todos os 

cadastrados, na mesma página onde ocorreu a transmissão ao vivo.  

• 2 SET 15h (horário de Brasília) 
Redes de Atenção e Segurança no Parto e Nascimento 
Albertina Rego (SBP), Audrey Rippel (SOBRASP), Maria Gomes (IFF) e Victor Grabois 
(SOBRASP e PROQUALIS) 

• 9 SET 15h (horário de Brasília) 
Inclusão da Família na Cultura de Segurança do Paciente no Cuidado Neonatal 
Daniela Turole (Unicamp), Sérgio Marba (Unicamp) e Zeni Lamy (UFMA) 

• 15 SET 15h (horário de Brasília) 
Segurança na Atenção ao Parto e Nascimento: da teoria à prática 
Adriana Luz, Michelle Rodrigues da Silva e Roseli Calil - Unicamp 

• 23 SET 15h (horário de Brasília) 
Aula aberta do Curso Segurança do Paciente em Neonatologia - Cultura da Segurança 
no Cuidado Neonatal 
Ritta Braz (IFF), Roseli Calil e Vanessa Villas-Boas (Unicamp) 

 

Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fácil acesso. Diferentes recursos.  
As melhores evidências. Um olhar multiprofissional. 

portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br 

 

http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-as-mulheres/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-ao-recem-nascido/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-a-crianca/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/cadastro-de-usuario/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/cadastro-de-usuario/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/#encontro
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/#encontro
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/especialista/seguranca-na-atencao-ao-parto-e-nascimento-da-teoria-a-pratica/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/especialista/cultura-da-seguranca-no-cuidado-neonatal/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/especialista/cultura-da-seguranca-no-cuidado-neonatal/
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/

