
Núcleo de Segurança do 
Paciente em uma Clínica de 
Terapia Renal Substitutiva



• O Instituto do Rim do Paraná nasceu em 1989,  da junção de outras duas 
Clínicas Nefrológicas: Nefrologistas Associados (1982) estabelecida no 
Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e Clínica 
Nossa Senhora do Pilar (1985) estabelecida dentro do Hospital Nossa 
Senhora do Pilar.

• Em 1993 já com a razão social atual, estabeleceu uma unidade satélite na 
Rua Pasteur para atender pacientes do SUS. 

• Em 1995 mudou-se para seu endereço atual Rua Buenos Aires, 792 – Batel , 
ficou com uma filial dentro do Hospital de Caridade da Santa Casa, cujo 
Contrato foi encerrado mo início de 2014.

Histórico



Histórico

• Em 1990  nasceu a CDR – Clínica de Doenças Renais de São 
José dos Pinhais  

• Em 2001 a UNIRIM – Unidade Renal do Portão .

• Em 2009 a  SOS-RIM – Hemodiálise Hospitalar e Domiciliar, 
um Serviço inovador, especializado em hemodiálise a beira 
do leito para pacientes hospitalizados e em home care, que 
introduziu o sistema Genius 90 no Estado.

• E em Dez/2015 foi inaugurada a quinta clínica do Grupo, a 
CDR de Colombo.  Iniciando seus trabalhos em 18 de Abril de 
2016.



 Atendemos hoje  461 pacientes em Hemodiálise e 126 em Diálise 
Peritoneal.

 Capacidade Instalada : 632 pontos.

 186 colaboradores

 Serviço de  Assistência Social;
 Serviço de Farmácia;
 Serviço de Nutrição;
 Serviço de Psicologia;
 Consultórios e ambulatórios;



Como implantar o NSP?

?

?

?

?



Dificuldades

 Falta de orientações direcionadas a Clínicas de TRS;

Falta de bibliografias;

Mudança de Cultura dos profissionais e dos pacientes;

Equipe Médica.



Dúvidas 

 Formar um grande NSP??
Em 2014 foi feita uma tentativa de formar um grande 

NSP com todas as clínicas.
Não deu certo: dificuldade de presença nas reuniões, 
perfis diferentes das clínicas.

 Como trabalhar na Diálise Peritoneal?????

Como trabalhar com a SOS Rim?????????



Foi então criado um NSP em cada unidade, formado 
por:
Médico;
 Enfermeiros;
 Técnico de enfermagem;
 Nutricionista;
 Psicóloga;
 Assistente social;
 Farmacêutica;
 Qualidade.

Reuniões mensais em cada unidade.



Treinamento para os membros do Núcleo de 
Segurança;

•Treinamento para os Funcionários;

•Plano de Segurança do Paciente;

•Cadastro NOTIVISA;

•Formulários de Notificação;

•Treinamento para o NSP e funcionários.





Adaptação dos protocolos

Protocolo de Identificação dos pacientes

Protocolo de Diálise Segura





Criação do formulário de notificação eletrônico no Google 
Forms pela qualidade, facilitando os trabalhos do NSP e a 
análise de indicadores.





INVESTIGAÇÃO - FORMULÁRIO  5W2H



INVESTIGAÇÃO - FORMULÁRIO  5W2H



INVESTIGAÇÃO - FORMULÁRIO  5W2H



COMUNICAÇÃO







- Indicador 
diário.

- Filtro por 
data

- Seleciona a unidade







Muito Obrigada!!

Fernanda Pereira
Gerente de Atendimento ao Cliente

(41) 33119423
gerencia.atendimento@rim-online.com.br


