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1. OBJETIVO

O objetivo do Plano de Segurança do Paciente é regulamentar as ações de segurança do
paciente do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães – HBLEM, conforme legislação
vigente, reconhecendo e mapeando os riscos institucionais relacionados à epidemiologia local
e aos processos assistenciais, de forma a estimular a criação da cultura de segurança do
paciente.
2. APLICAÇÃO, EXCLUSÃO E VALIDADE
Este plano é aplicável a todos os colaboradores, docentes, residentes e acadêmicos atuantes na
instituição.
Este documento tem validade indeterminada, contudo o mesmo será sempre que houver alterações
nos processos aqui citados.
3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
3.1. Nossa História
O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães – HBLEM- é um hospital geral, de caráter público, 100%
SUS, o qual agrega atividades de ensino, pesquisa e assistência, está localizado na cidade de
Itabuna, em posição estratégica, sendo referência Municipal.
O Hospital de Base foi construído e entregue à comunidade em setembro de 1998, e atende hoje um
público estimado em 2,1 milhão de habitantes oriundos de mais de 130 municípios pactuados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), que encaminham casos de urgência e emergência para Itabuna-BA.
3.2. Nossa identidade
Política
Garantir uma assistência de saúde humanizada, a segurança do paciente e a sustentabilidade da
instituição, por meio da padronização de práticas de excelência, do desenvolvimento constante dos
colaboradores e da melhoria contínua dos processos.
Missão
Prestar cuidados de saúde de qualidade e diferenciados, em articulação com os cuidados de saúde
primária e secundária. Em parceria com os demais hospitais integrados na rede do Sistema Único de
Saúde, utilizando adequadamente os seus recursos humanos e materiais dentro dos princípios de
eficácia e eficiência.
Visão
Ser reconhecido
como uma instituição que promove o amor ao próximo, com gestão
sustentável,resultados clínicos eficazes e geração de conhecimento.
Valores
Respeito às pessoas; Transparência; Competência; Tradição com inovação; Solidariedade;
Sustentabilidade.
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4. CONTEXTO
Para os anos de 2021/2022/2023, o desafio continua ser a criação de um ambiente receptivo à
mudança em todos as áreas do hospital. O interesse de tornar a melhoria da segurança do paciente
uma das prioridades da instituição, foi claramente evidenciada pela alta liderança e gestores em
2021, e deve ser acompanhada por formação de competências para modificar o sistema em que
atuamos, de maneira metódica e sistemática e com a utilização de ferramentas de melhoria.
Capacitações sobre noções básicas de Segurança do Paciente e do Modelo de melhoria serão
providas às lideranças setoriais e de apoio, os quais serão executores em seus projetos tutorados
pelo NSP e qualidade, e portanto multiplicadores das metas de segurança junto as equipes
assistenciais.
As Metas de segurança do paciente, conforme a Organiação Mundial da Saúde (OMS) e Ministério
da Saúde (MS), mantem-se como prioridades, sendo que os pilotos iniciados em 2021 devem, após
demostrarem melhorias sustentáveis, serem ampliados para outras áreas do hospital.
4.1 Projeto paciente Seguro
4.1.1 Identificação do paciente
O processo de identificação do paciente assegura que o cuidado seja prestado à pessoa para a
qual se destina, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. O protocolo é aplicado em todos os
ambientes de prestação do cuidado de saúde em que sejam realizados procedimentos, sejam eles
terapêuticos ou diagnósticos. Diagrama direcionador conforme anexo I.
4.1.2 Prevenção de quedas
Possui a finalidade de reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o
dano dela decorrente, por meio de medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente,
garantam o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro, promovam a educação do paciente,
familiares e profissionais, durante toda a permanência do paciente. Diagrama direcionador conforme
anexo II.
4.1.3 Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos
Este protocolo objetiva promover práticas seguras no em toda a cadeia medicamentosa. Os
pacientes e familiares devem ser informados quanto a terapêutica medicamentosa prescrita, vias
de administração, horários, possíveis efeitos adversos, e os procedimentos de segurança
necessários no momento da administração. Diagrama direcionador, conforme anexo III.
4.1.4 Cirurgia segura
Tem como finalidade determinar as medidas a serem implantadas para diminuir a ocorrência de
incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando assim, o aumento da
segurança na realização de procedimentos cirúrgicos adequados, no local correto e no paciente
correto, por
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meio da utilização da Lista de Verificação de Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Diagrama direcionador, conforme anexo IV.
4.1.5 Higiene das mãos
Institui e promove a higiene das mãos como principal e mais eficaz prática de prevenção e controle
as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), visando à segurança do paciente, dos
profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes. Diagrama
direcionador, conforme anexo V.
4.1.6 Lesão por pressão
Promove a prevenção da ocorrência de lesão por pressão (LPP). O protocolo é aplicado a todos
os indivíduos vulneráveis .Diagrama direcionador, conforme anexo VI.
4.1.7 Comunicação efetiva
Objetiva reduzir as falhas no processo de comunicação entre os profissionais do serviço de saúde,
nos momentos de passagem de plantão, prescrições verbais e ou telefônicas, entre outros.
Diagrama direcionador, conforme anexo VIII.
4.1.8 Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS)
Objetiva detectar, prevenir e controlar a disseminação de microrganismos resistentes, de forma
sistemática, célere e com ações baseadas em evidências científicas e dados laboratoriais, a
serem desenvolvidas em conjunto com os diversos atores envolvidos. Diagrama direcionador,
conforme anexo VIII,IX, X.
5. PROPOSTA DE AÇÕES
As ações na tabela em anexo XI são um resumo do plano de segurança. O mesmo está embasado
nas metas de segurança definidas pela OMS, e, em nosso diagnóstico interno. O plano de ação foi
estruturado por meio de “trilhas” e deverá ser cumprido até Janeiro/2023.
6. CONSIDERAÇÕES
O presente documento apresenta o Plano da Segurança do paciente, de forma sintética de modo
a destacar e comunicar as ações propostas para toda instituição e órgãos externos. As informações
detalhadas do plano estão inseridas em acompanhamento de monitoramento junto ao Núcleo de
Segurança do Paciente. No sistema de trabalho, cada ação é subdividida em várias outras tarefas,
onde também são apresentados os responsáveis e os prazos para cada trabalho. Durante sua
vigência, o plano poderá sofrer alterações, desde que com autorização da Diretoria.
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Anexo I
Identificação do Paciente - Diagrama direcionador

Padronização e implementação de
processos estruturados.

Prevenir dano ao paciente causado
por erro de identificação no Hospital
de Base Luís Eduardo Magalhães até
dezembro de 2022.

Construir um processo seguro para
garantir que todos os pacientes
sejam adequadamente identificado.

Desenvolver o trabalho em
equipe e uma cultura de
segurança.

1. Levantamento da performance atual do hospital.
2. Revisão das instruções de trabalho relacionadas a identificação.

1. Capacitar os envolvidos nos processos de conferencia da identificação - iniciar com
agencia transfusional, laboratorial e nutrição.
2. Implementar supervisão ao processo, com report de indicadores mensalmente

1. Melhorar os processos de comnicação entre equipe.
2. Gerenciamento de notificações;

1. Educar e incluir o paciente e familiares na participação de seu processo de identificação;
Envolver paciente e
familiares no processo.

2. Melhorar processos de comunicação com paciente e familiares.
3. Melhorar a adesão ao folder de informações de risco relacionados a idetenficação.
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Anexo II
Prevenção de quedas
Construir um processo de assistência
seguro para prevenção de queda.
Padronizar indicadores de queda.
Identificar o risco.
Implantar as intervenções preventivas.
Escolher os indicadores que serão mensurados.
Construir na equipe multi
competências em prevenção de
quedas.
Implementar ações qie
visem prevenir a ocorrência
de queda nas unidades do
HBLEM.

Promover capacitação de todos os
envolvidos.

Entender os riscos locais (como, quem, quando).
Avaliar o risco individual na admissão através de escala.
Identificar fisicamente os pacientes com riscos (lembretes).
Identificar melhor maneira para coleta de dados para
indicadores.

Construir uma cultura de
melhoria contínua.

Investigar causas de eventos e discutir com equipes.

Identificar eventos de
quedas.

Publicar e discutir resultados indicadores.

Identificar o perfil de nossas quedas.

Pactuação de banho e banheiro;
Pactuação sobre transporte;
Envolver pacientes e
familiares no processo.

Educação do acompanhante;
O que importa pra você;
Auto-Avaliação de risco;
Reuniões com pacientes e familiares para definir estratégias,
Envolver suporte social para pacientes de risco.
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Anexo III
Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos
1. Adequação física de área específica para preparo de
medicamentos;
Adequar estrutura para otimizar
processos de armazenamento e
preparo de medicamentos.

Prevenir inconformidades no
processo de administração de
medicamentos no HBLEM.

Construir um processo seguro de
preparo e administração de
medicamentos.

2. Redesenhar processos de preparo e administração de
medicamentos;
3.Processo de seleção/avaliação para trabalhadores de acordo com
perfil de competência.

1. Padronizar processos de acordo com boas práticas para administrção de
medicamentos;
2. Programa de educação de trabalhadores;
3. Implementar supervisão ao processo.

Desenvolver o trabalho em
equipe e uma cultura de
segurança.

Envolver paciente e familiares
no processo.

1. Melhorar os processos de comunicação entre equipes;
2.Gerenciamento de notificações,
3. Promover o ótimo trabalho em equipe.
1. Incluir o paciente e familiar no desenho e na participação de seu processo de
medicação,
2. Melhorar processos de comunicação com paciente e familiar.
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Anexo IV
Cirurgia Segura
DIAGRAMA DIRECIONADOR

1. Melhorias de processos de
assistência de Enmfermagem e
Anestésico
Padronização de processos
assistênciais de cuidado
cirúrgico.

2. Protocolos de acordo com
critérios validados.

1. Ampliação do espaço físico.

Implementar ações que
possam prevenir a ocorrência
de eventos adversos com dano
ao paciente na população de
pacientes cirúrgicos do HBLEM

Discussão de Melhoria da
estrutura física do Centro
Cirúrgico a longo prazo.

Desenvolver a cultura de
segurança do paciente.

Envolvimento do paciente e
familiares no cuidado.

1. Adequar formulários de Enfermagem SAE.
2. Adequar formulários Anestésicos.
3. Implantar Consulta de Enfermagem.
4. Implantar check list de cirúrgia segura

2. Adequação de espaços
existentes.

Gestão de risco cirúrgico

1. Educar pacientes e
familiares em relação ao
Consentimento pós informado.

1. Construção de uma sala de consulta de
enfermagem.
2. Aumentar número de leitos na RPA.
3. Otimização na liberação da sala cirúrgica a
partir da ampliação de espaços na RPA.
1. Sistema de notificações de eventos
cirúrgicos-EPIMED.
2. Implantar o termo de consentimento.
3. Definir indicadores de gestão de risco
cirúrgico.
4. Implantação de processos de
rastreabilidades de OPME.
5. Implantação de processo de
rastreabilidade de materiais estéreis.

Folders/ Materiais visuais/ Vídeos
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Higiene das mãos –
1. Elaboração e aplicação do questionário de avaliação das práticas para
inserção e manutenção de CVC nos processos de trabalho;
2. Apresentação dos resultados da situação observada aos participantes
do projeto, para planejamento de adequações necessárias ao
preenchimento adequado.
Diagnosticar o
conhecimento do
time a respeito do
tema.

1. Treinar a equipe sobre a importância do preenchimento no momento da inserção e
manutenção da CVC.
2. Capacitação nas unidades de UTI.

Capacitação da
equipe nos Bundles
de inserção e
manutenção do
CVC.
Prevenir dano ao
paciente causado por ICS
nos setores do HBLEM

3. Implementar supervisão ao processo - Vigilância de Processo.
4. Destacar as boas práticas como higienização das mãos, precauções máxima de
barreira, antissepsia com Clorexidina, escolha do sítio de inserção adequado e
reavaliação diária da necessidade de manutenção do cateter.
1. Instituir o monitoramento por indicadores mensais;
2. Estabelecer acompanhamento conjunto dos indicadores de processo e
resultado. E elaborar plano de ação em conjunto.

Fortalecer o
trabalho de equipe.
Envolver paciente e
familiares e
profissionais ao
processo.

3. Levar os resultados em reuniões de diretoria e provedoria, traduzindo de
forma significativa o impacto destas infecções.
4. Desenvolver ações de conscientização com a equipe.
1. Educar o paciente e familiar na participação do cuidado ao cateter venoso
central no momento do banho;
2. Incluir paciente como membro para redesenho do processo do cuidado.
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Anexo VI
Lesão por pressão

Padronização de processos
1) Padronizar a avaliação diária da pele.
2) Padronizar a avaliação do risco de LPP.
3) Padronizar indicadores.
Substituir materiais e equipamentos
1) DIscussão sobre a Substituição de materiais que
aumentam risco de LPP
Fomentar ações
que visem prevenir
a incidência de LPP

2) Implementar o uso de materiais de prevenção
de LP.

Aumentar o entendimento da equipe sobre
LPP
1) Processos de capacitação da equipe.

A) Implementar formulário para coleta de dados e monitorização.
B) Implementar os cuidados após avaliação de risco.
C) Padronizar o registro da avaliação diária da pele na evolução de
Enfermagem.
4) Reforçar o tópico no check list da visita multidisciplinar.
A) Providenciar relógios para mudança de decúbito.
B) Tentar providenciar colchões pneumáticos.
C) Padronizar filme transparente para médio risco e espuma para risco alto
e altissimo como prevenção.

A) Treinamento dos enfermeiros: idetificação das LPP, uso de score de risco, coleta de
indicadores, tratamento de avaliação de lesão.
B) Implementar rotina de retorno dos dados.
C) Fazer pactuação com a equipe multi.

Envolver paciente e familiar no cuidado.
1) Folder informativo de LPP visando a
prevenção dos cuidados com a pele.

A) Criar chek list/folder informativo para o profissional.
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Anexo VII
Comunicação efetiva
1) Levantamento do material disponível que auxilia no
transporte de pacientes;
Adequação de materiais e insumos
para o transporte intra-hospitalar.

2) Redistribuição e equipamentos disponíveis para
adequação dos setores;
3) Aquisição de materiais e euipamentos que auxiliem na
transferência interna de pacientes.
4) Treinamento de equipes quanto a maniopulação de
equipamentos adquiridos.

Elaborar o protocolo de
comunicação assertiva em
paralelo ao
desenvolvimento de ações
preventivas de falhas de
comunicação.

Construir um processo
seguro de transporte de
pacientes.

1. Padronizar processos de acordo com boas práticas de
segurança do paciente;
2. Programa de educação de trabalhadores;
3. Implementar super visão ao processo.

Desenvolver o
trabalho em equipe
e uma cultura de
segurança.

1. Melhorar os processos de comunicação entre
equipe;

2. Gerenciamento de notificações;
3. Construir um processo seguro de transferência de
informações.

Envolver pacientes e
familiares no processo.

1. Educar o paciente e familiar na participação de seu processo de transferência;
2. Melhorar processos de comunicação com paciente e familiares;
3. Incluir paciente como membro oara redesenho do processo de cuidado.
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Anexo VIII
ICVC
Diagrama Direcionador:
Redução da densidade de incidência de
Infecção Primária da Corrente Sanguínea
Associada a Cateter Venoso Central (ICVC)

Conceitos de Mudança
Inserção:

Direcionadores
Primários

1. Avaliar a indicação de CVC
2. Utilizar a precaução de barreira máxima
3. Realizar antissepsia com clorexidina da pele.
4. Selecionar de forma ótima o local de inserção

Objetivo

Fomentar preventivas de
incidência em ICVC nas
UTIs.

Prestar, cuidados oportunos
baseados nas melhores
evidências e de forma
confiável.

5. Realizar curativo após inserção de forma adequada.
Manutenção:
1. Registrar a indicação de permanência do CVC
2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter
3. Realizar manutenção do sistema de infusão de acordo com
as recomendações vigentes dos pais
4. Aderir a técnica correta de curativo.

Desenvolver equipes
multidisciplinares
altamente efetivas

Criar um ambiente de colaboração mútua no
planejamento e na prestação dos cuidados.
Desenvolver a cultura de segurança.

Integrar pacientes e
familiares na equipe de
cuidados e na tomada de
decisão.

Envolver o paciente e sua família no
planejamento diário dos cuidados.
Promover comunicação transparente e
aberta entre paciente, familiares e
membros da equipe multidisciplinar.
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Anexo IX
PAV

Diagrama Direcionador:
Redução da densidade de incidência de Pneumonia Associada a PAV

Conceitos de Mudança

1. Realizar higiene oral rotineira em pacientes sob ventilação mecânica.

Direcionadores Primários

2. Manter a cabeceira da cama elevada (30 graus - 45 graus)
3. Realizar a redução da sedação

Prestar cuidados oportunos, baseados nas
melhores evidências e de forma confiável.

4. Verificar diariamente a possibilidade de extubação.
5. Manter a pressão do balonete da cânula (cuff) entre 20 e 20 mmHg
6. Manutenção do sistema de ventilação mecânica conforme as
recomendações vigentes no país.

Objetivo
Fomentação de ações que visem a
prevenção de ocorrência de PAV , nas
UTIs e EMERGÊNCIA.

Desenvolver equipes multidisciplinares
altamente efetivas no processo do
cuidado.

Integrar pacientes e familiares na equipe
de cuidados e na tomada de decisão.

Criar um ambiente de colaboração mútua no
planejamento e na prestação dos cuidados.
Desenvolver a cultura de segurança.

Envolver o paciente e sua família no planejamento diário
dos cuidados.
Promover comunicação transparente e aberta entre
paciente, familiares e membros da equipe multidisciplinar.
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Anexo X
ITUCV

Diagrama Direcionador
Redução da densidade de incidência de Infecção do
Trato urinário Associado a Cateter Vesical de Demora.
(ITUCV)
Direcionadores Primários
Prestar cuidados oportunos, baseados
nas melhores evidências e de forma
confiável.

Objetivo
Fomentar as ações que
visem prevenção de
ocorrência de ITUCV
nos setores do HBLEM.

Conceitos de Mudança

Inserção:

1. Indicar o uso de cateter vesical apenas quando for
apropriado.
2. Cumprir a técnica asséptica na inserção de cateter vesical.
Manutenção:

1. Manter o sistema de drenagem fechado.
2. Executar a técnica correta durante manipulação do sistema
de drenagem.
3. Realizar a higiene diária do meato uretral.
4. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter
vesical.

Desenvolver equipes multidisciplinares
altamente efetivas.

Integrar pacientes e familiares na
equipe de cuidados e na tomada de
decisão

Criar um ambiente de colaboração mútua no planejamento e
na prestação dos cuidados.
Desenvolver a cultura de segurança

Envolver o paciente e sua família no planejamento diário dos
cuidados.
Promover comunicação transparente e aberta entre paciente,
familiares e membros da equipe multidisciplinar
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Anexo XI

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NSP 2022 – HBLEM
Fase 1: Promoção da cultura de segurança, consolidação das metas de segurança do paciente e implantação de fluxo de notificações
de incidentes.
Áreas prioritárias:
- Envolvimento dos profissionais, líderes e gestores na promoção de cultura de segurança;
- Treinamentos sobre as metas de segurança do pacientes e ações básicas a serem desenvolvidas;
- Treinamento sobre Gestão de Risco (Conceitos básicos, Identificação, Notificação e Tratamento de Riscos);
- Documentos;
- Indicadores.
A cada reunião do NSP cada frente de trabalho deve atualizar o grupo sobre o andamento das atividades.
JUNHO 2022
O QUE?
POR QUE?
QUEM?
ONDE?
QUANDO?
COMO?
1. Validar
Alinhamento
Membros do HBLEM
Reunião NSP Leitura prévia da
nomeação,
entre membros
NSP
Junho/2022
nomeação, do
regimento interno e do grupo e entre
regimento interno e do
plano de segurança as atuais
PSP e discussão em
do paciente entre
demandas e o
grupo
os membros do
PSP
NSP.
2. Treinamentos
Adesão de
Membros do HBLEM
Cronograma
Aula expositiva sobre
sobre cultura de
equipe, líderes e NSP
conceito, importância e
a ser
segurança
gestores a
ações voltadas a
estruturado
(profissionais,
cultura de
cultura de segurança
pelos
líderes e gestores) segurança
membros do
NSP
3. Definir times
Apadrinhamento Membros do HBLEM
Reunião NSP Indicação de nomes de
estratégicos para
de frentes de
NSP
Junho/2022
membros do NSP e
as metas de
trabalho para
não membros que
exercem papel
segurança
gestão de cada
uma das metas
importante para as
e envolvimento
metas. Os mesmos
deverão definir objetivo
dos diferentes
a ser alcançado,
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atores dos
processos.

4. Definir times
estratégicos para
protocolos
assistenciais

Apadrinhamento
de frentes de
trabalho para
gestão de cada
uma das metas
e envolvimento
dos diferentes
atores dos
processos.

Membros do
NSP

HBLEM

Reunião NSP
Junho/2022

5. Estruturar/rever
ficha de notificação
de riscos e falhas

Estruturar
Formulário
básico para
notificação para
que as equipes
iniciem a
notificação de
falhas ao NSP

Coordenação HBLEM
NSP

Validar
formulário até
30/06/2022

6. Definir fluxos e
documentos (POP,
normativas,
protocolos) para
consolidação de
metas de
segurança e
envolvimento do
paciente na própria
segurança

Documentar e
normatizar
práticas de
segurança. Ter
fluxos e
normativas
acessíveis para
nortear
condutas.

Membros
NSP

Até o dia
15/06/2022

1. Trilha do
Conhecimento 1 Profissionais:

Sensibilizar
Membros do
equipe
NSP
multiprofissional,

HBLEM

JULHO 2022
HBLEM
Até
15/07/2022

barreiras contra
incidentes, método de
avaliação e
indicadores.
Indicação de nomes de
membros do NSP e
não membros que
exercem papel
importante para as
metas. Os mesmos
deverão definir objetivo
a ser alcançado,
barreiras contra
incidentes, método de
avaliação e
indicadores.
Estrutura formulário
com questões básicas
para notificação ao
NSP. Este formulário
deve ser divulgado nos
treinamentos sobre
cultura de segurança
para sensibilização dos
envolvidos
Definir documentos,
distribuir entre times
estratégicos e
desenvolver os
mesmos em contexto
multiprofissional e com
estratégias para
envolvimento de
pacientes.

Treinamentos in loco
com as equipes para
orientar sobre a
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Identificação de
paciente (pulseira,
identificação de
cabeceira e
prontuários/objetos)

2. Trilha do
Conhecimento 1 –
Líderes: Metas de
Segurança do
Paciente

3. Estruturar
método de
divulgação de
falhas notificadas –
profissionais e
líderes/gestores

4. Estruturar
planilha para
avaliação
quantitativa das
notificações
realizadas

apoio e
administrativa
sobre a
importância da
meta e barreiras
que podem ser
utilizadas
Sensibilizar
líderes e
gestores sobre
as metas de
segurança do
paciente e
importância dos
líderes e
gestores para a
promoção de
segurança e
sustentabilidade
do serviço de
saúde
Divulgar falhas
entre os
envolvidos
promover
conscientização
e iniciativa para
ações de
melhorias
Quantificar e
estratificar as
notificações
realizadas para
apurar
tendências e
prioridades

importância da meta,
barreiras necessárias e
conduta mediante falha
(notificação)

Coordenação HBLEM
NSP

Até
20/07/2022

Treinamentos em local reservado para orientar
líderes e gestores
sobre a importância
das metas, principais
barreiras indicadas, o
papel do líder para a
segurança e a
importância da
segurança para
qualidade hospitalar e

Coordenação HBLEM
NSP (validar
com demais
membros)

Até
30/06/2022

Coordenação HBLEM
NSP (validar
com demais
membros)

Até
30/06/2022

Definir meio de
divulgação acessível,
fácil compreensão e
com as devidas
informações para
profissionais, líderes e
gestores (Atenção
sobre a gravidades e
as consequências)
Estruturar planilha em
Excel com os
descritores
necessários para
análise e construção
de gráficos ou obter
dados via sistema
informatizado
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5. Rondas nos
setores para apurar
adesão a Trilha 1

Identificar
adesão ou
possíveis
dificuldades de
adesão a meta

1. Trilha do
Conhecimento 2 Profissionais:
Cirurgia Segura
(Avaliação préoperatória e
Consentimentos,
Demarcação
cirúrgica,
Antibiótico
profilático e Exame
anatomopatológico)
2. Trilha do
Conhecimento 2 –
Líderes: Gestão de
Risco (Conceitos
básicos,
Identificação,
Notificação e
Tratamento de
Riscos)

Sensibilizar
Membros do
equipe
NSP
multiprofissional,
apoio e
administrativa
sobre a
importância da
meta e barreiras
que podem ser
utilizadas

3. Desenvolver
mecanismo para
registro e

Sensibilizar
líderes e
gestores sobre
gestão de risco
contribui para
engajamento de
suas respectivas
equipes e
aquisição de
recursos /
revisão de
processos para
definição de
barreiras.
Exigência da
vigilância
sanitária e que a
instituição deve

Time
Estratégico –
Identificação
do Paciente

Setores
assistenciais,
Laboratório /
Diagnóstico por
Imagem e
Recepção

Início em
25/07/2022

AGOSTO 2022
HBLEM
Até
15/08/2022

Rondas in loco para
apurar uso de pulseira
de identificação,
identificação de
cabeceira e
identificação de
prontuário, amostras e
pertences

-

Treinamentos in loco
com as equipes para
orientar sobre a
importância da meta,
barreiras necessárias e
conduta mediante falha
(notificação)

Coordenação HBLEM
NSP

Até
20/08/2022

Treinamentos em local reservado para orientar
líderes e gestores
sobre a gestão de risco
e o quanto que atuar
preventivamente
contribui para a
qualidade assistência,
segurança do
colaborador e imagem
institucional.

Time
Estratégico
de Cirurgia
Segura

Iniciar
processo até
dia
20/08/2022

Desenvolver
mecanismos que
envolva todos os
setores que participam

HBLEM
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rastreabilidade de
órteses e próteses

adotar para
segurança do
processo
cirúrgico e
controle de
infecção.

4. Rondas nos
setores para apurar
adesão a Trilha 2

Identificar
adesão ou
possíveis
dificuldades de
adesão a meta

1. Trilha do
Conhecimento 3 Profissionais:
Medicação Segura
/ Hemotransfusão
(Medicações de
Alta Vigilância, 9
Certos e Desvio de
Qualidade)

Sensibilizar
equipe
multiprofissional,
apoio e
administrativa
sobre a
importância da
meta e barreiras
que podem ser
utilizadas
2. Trilha do
Sensibilizar
Conhecimento 3 –
líderes e
Líderes: Gestão de gestores sobre
Risco (Ferramentas gestão de risco
da Qualidade)
contribui para
engajamento de
suas respectivas
equipes e

Time
Estratégico –
Cirurgia
Segura

Membros do
NSP

Setores
Início em
assistenciais,
29/08/2022
Laboratório /
Diagnóstico por
Imagem,
Hemocentro,
equipe de
OPME,
Farmácia, CME
e Recepção
SETEMBRO 2022
HBLEM
Até
15/09/2022

Coordenação HBLEM
NSP

Até
20/09/2022

da
aquisição/consignação,
cadastro,
armazenamento,
esterilização e uso
destes itens, sendo
possível verificar
origem, destinação e
paciente a qual se
destina.
Rondas in loco para
apurar se todos os
itens básicos do
checklist de cirurgia
segura estão sendo
atendidos.
Acompanhar batemapa.

Treinamentos in loco
com as equipes para
orientar sobre a
importância da meta,
barreiras necessárias e
conduta mediante falha
(notificação)

Treinamentos em local reservado para orientar
líderes e gestores
sobre a gestão de risco
e o quanto que atuar
preventivamente
contribui para a
qualidade assistência,
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Dia Mundial da
Segurança do
Paciente
(Campanha OMS)

Itabuna

aquisição de
recursos /
revisão de
processos para
definição de
barreiras.
Conscientização
e envolvimento
de toda a
instituição no
tema proposta
pela OMS para
2022:
“Medication
Without Harm”
(“Medicação
sem Dano”)

segurança do
colaborador e imagem
institucional.

Membros
NSP

HBLEM

Até
30/09/2022

Time
Estratégico –
Medicação
segura

Setores
assistenciais,
Diagnóstico por
Imagem,
Hemocentro,
Farmácia e
CAF

Início em
26/09/2022

4. Rondas nos
setores para apurar
adesão a Trilha 3

Identificar
adesão ou
possíveis
dificuldades de
adesão a meta

1. Trilha do
Conhecimento 4 Profissionais:
Quedas (Escala de
Morse, Transporte
Seguro e Grades
de cama elevadas)

Sensibilizar
Membros do
equipe
NSP
multiprofissional,
apoio e
administrativa
sobre a
importância da
meta e barreiras
que podem ser
utilizadas

OUTUBRO 2022
HBLEM
Até
15/10/2022

Atividade dinâmica
para adesão sobre
segurança no uso de
medicamentos, em
especial, sobre
transição do cuidado e
medicamentos
semelhantes (nome,
som ou aspecto) –
Exemplo de caso:
Criança recebe
vaselina em veia ao
invés de soro
fisiológico
Rondas in loco para
apurar se
conhecimento de
profissionais sobre
barreira importantes, 9
certos e condutas
frente a reação
adversa

A depender das
ações que forem
planejadas

-

Treinamentos in loco
com as equipes para
orientar sobre a
importância da meta,
barreiras necessárias e
conduta mediante falha
(notificação)
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2. Trilha do
Conhecimento 4 –
Líderes:
Indicadores de
Qualidade

3. Time de
segurança no uso
de equipamentos e
materiais

4. Rondas nos
setores para apurar
adesão a Trilha 4

1. Trilha do
Conhecimento 5 Profissionais:
Prevenção de
Lesão por Pressão
(Escala de Braden,
Mudança de
Decúbito e

Conscientizar
líderes e
gestores sobre
avaliação da
assistência em
saúde e
métricas de
qualidade, como
parâmetro para
melhoria
contínua
Uma das ações
de segurança
solicitadas pela
OMS e pela
ANVISA, devido
ao risco
envolvido na
inserção e uso
de tecnologias
em saúde
Identificar
adesão ou
possíveis
dificuldades de
adesão a meta

Coordenação HBLEM
NSP

Até
20/10/2022

Membros do
NSP

HBLEM

Início até
30/10/2022

Time
Estratégico –
Medicação
segura

Setores
assistenciais,
Diagnóstico por
Imagem,
Hemocentro,
Farmácia e
CAF

Início em
26/09/2022

Sensibilizar
Membros do
equipe
NSP
multiprofissional,
apoio e
administrativa
sobre a
importância da
meta e barreiras

NOVEMBRO 2022
HBLEM
Até
15/11/2022

Treinamentos em local reservado para orientar
líderes e gestores
sobre o que vem a ser
um indicador de
qualidade, a
importância da métrica,
e como identificar um
indicador que seja
importante para a área
ou o processo
Formação de time
estratégico envolvidos
na aquisição e uso de
tecnologias em saúde

Rondas in loco para
apurar se
conhecimento de
profissionais sobre
barreira importantes, 9
certos e condutas
frente a reação
adversa

-

Treinamentos in loco
com as equipes para
orientar sobre a
importância da meta,
barreiras necessárias e
conduta mediante falha
(notificação)
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cuidados com a
pele)
2. Trilha do
Conhecimento 5 –
Líderes:
Mapeamento de
Processos

que podem ser
utilizadas
Conscientizar
líderes e
gestores sobre
como e por que
se deve mapear
os processos e
conhecer a
fundo o(s)
setor(es) que
lideram

3. Time de
segurança no uso
de dietas enterais e
parenterais

Importância de
definir rotinas e
barreiras em
terapia
nutricional via
enteral e via
parenteral,
devido aos
riscos de falhas
na prescrição e
na
administração
das mesmas.
Conscientização
de profissionais,
líderes e
gestores sobre a
gravidade deste
evento adverso
para o sistema
de saúde

4. Campanha em
Celebração do Dia
Mundial de
Prevenção de
Lesão por Pressão
(20 de Novembro)

Coordenação HBLEM
NSP

Até
20/11/2022

Membros do
NSP

Início até
30/11/2022

Membros do
NSP

HBLEM

HBLEM

20/11/2022

Treinamentos em local reservado para orientar
líderes e gestores
sobre o método
utilizado para mapear
processos e todos os
aspectos que devem
ser analisados.
E como é importante
conhecer etapas,
identificar riscos e
estruturar barreiras.
Formação de time
estratégico composto
por envolvidos em
cadastro, aquisição,
armazenamento,
prescrição e
administração de
dietas

e uso de tecnologias
em saúde
Atividade dinâmica
A depender da
para adesão sobre
ação que for
prevenção de lesão
desenvolvida
por pressão,
destacando a
importância do cuidado
multiprofissional para
prevenção e
tratamento adequado
de lesões.
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5. Rondas nos
setores para apurar
adesão a Trilha 5

Identificar
adesão ou
possíveis
dificuldades de
adesão a meta

Time
Estratégico –
Lesão por
Pressão

1. Trilha do
Conhecimento 6 Profissionais:
Higienização das
Mãos (Técnica
Adequada e 5
Momentos da
Lavagem das
Mãos)

Sensibilizar
equipe
multiprofissional,
apoio e
administrativa
sobre a
importância da
meta e barreiras
que podem ser
utilizadas
Orientar e
conscientizar
líderes e
gestores sobre o
uso do FMEA
como
ferramenta de
gestão da
qualidade nos
diferentes
processos
existentes na
instituição.

Membros do
NSP

Coordenação HBLEM
NSP

Até
20/12/2022
(Definir data
alternativa em
janeiro para
os que
estiverem de
férias)

Socializar às
equipes as
conquistas e os
desafios
institucionais no

Membros do
NSP

Até
20/12/2022

2. Trilha do
Conhecimento 6 –
Líderes: FMEA
Análise de Modos
de Falhas e Efeitos
– Parte 1

3. Apresentação
institucional dos
resultados
alcançados em
2022

Setores
Início em
assistenciais, e 24/11/2022
equipe
multiprofissional

DEZEMBRO 2022
HBLEM
Até
15/12/2022
(Definir data
alternativa em
janeiro para
os que
estiverem de
férias)

HBLEM

Rondas in loco para
apurar se
conhecimento de
profissionais sobre
barreira importantes, 9
certos e condutas
frente a reação
adversa

-

Treinamentos in loco
com as equipes para
orientar sobre a
importância da meta,
barreiras necessárias e
conduta mediante falha
(notificação)

Treinamentos em local
reservado para orientar
líderes e gestores
sobre a
fundamentação teórica
existente no FMEA,
como realizar o
preenchimento e fazer
uso do mesmo para
gestão da qualidade do
setor (monitoramento
dos riscos, construção
de barreiras e
supervisão de
indicadores
Reuniões in loco ou
em auditório / espaços
sociais do hospital
para apresentar todas
as atividades
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que diz respeito
à Segurança do
Paciente e
Qualidade de
Assistência

4. Rondas nos
setores para apurar
adesão a Trilha 6

1. Trilha do
Conhecimento 7 Profissionais:
Comunicação
Efetiva (SBAR,
Head back e
comunicação
profissional x
paciente)

2. Trilha do
Conhecimento 5 –
Líderes: FMEA
Análise de Modos
de Falhas e Efeitos
– Parte 2

realizadas no decorrer
do ano (fotos, vídeos,
depoimentos), trazem
taxas e índices que
apontam indicadores
importantes e
apresentação prévia
do planejamento para
2023.
Rondas in loco para
Identificar
Time
Setores
Início em
adesão ou
Estratégico – assistenciais, e 16/12/2022
monitoramento da
possíveis
Higienização equipe
(considerando prática de higienização
dificuldades de
das Mãos
multiprofissional período de
de mãos – observação
adesão a meta
férias avaliar
estruturada de acordo
a extensão do com a recomendação
período das
do Ministério da Saúde
rondas)
JANEIRO 2023
Treinamentos in loco
Sensibilizar
Membros do HBLEM
Até
equipe
NSP
15/02/2023
com as equipes para
multiprofissional,
(Período mais orientar sobre a
extenso,
apoio e
importância da meta,
devido as
administrativa
métodos de
férias em
sobre a
comunicação para
janeiro)
importância de
repassar informações
realizar
de forma verbal e
comunicação
escrita, seja entre
clara, completa
equipes, setores, e
e assertiva.
com pacientes
Orientar e
Coordenação HBLEM
Até
Treinamentos em local
conscientizar
NSP
20/12/2022
reservado para orientar
líderes e
(Definir data
líderes e gestores
gestores sobre o
alternativa em sobre a
uso do FMEA
janeiro para
fundamentação teórica
como
os que
existente no FMEA,
ferramenta de
estiverem de
como realizar o
gestão da
férias)
preenchimento e fazer
qualidade nos
uso do mesmo para
diferentes
gestão da qualidade do
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processos
existentes na
instituição.

3. Time Estratégico
para Comitê
Consultivo de
Pacientes

Desenvolver
equipe para
acompanhar
todo o plano de
ação de
específico sobre
o Comitê
Consultivo de
Pacientes

Membros de
NSP

4. Rondas nos
setores para apurar
adesão a Trilha 7

Identificar
adesão ou
possíveis
dificuldades de
adesão a meta

Time
Estratégico –
Higienização
das Mãos

setor (monitoramento
dos riscos, construção
de barreiras e
supervisão de
indicadores
HBLEM
Até
Definir time estratégico
31/01/2023
com todos os
envolvidos em atenção
direta ao paciente e
família e com profundo
conhecimento sobre os
processos
assistenciais e
processos que exigem
consentimento do
paciente. Este time
deverá desenvolver
plano de ação
específico desde
fundamentação teórica
do grupo até avaliação
das atividades do
Comitê
Rondas in loco para
Setores
Início em
assistenciais, e 16/12/2022
monitoramento da
equipe
(considerando prática de higienização
multiprofissional período de
de mãos – observação
estruturada de acordo
férias avaliar
a extensão do com a recomendação
do Ministério da Saúde
período das
rondas)
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Anexo XII FLUXO DE NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES
Diante da importância de identificar, analisar e tratar os principais riscos existentes nos processos
assistenciais e a ocorrências de incidentes, em especial, os eventos adversos, o presente Plano de
Segurança do Paciente apresenta o fluxo de notificação adotado pela instituição e o formulário utilizado
para tal processo.
O Núcleo de Segurança do Paciente fará orientações/treinamentos periodicamente, para
engajamento dos colaboradores e dos setores (assistenciais, apoio e administrativo) para notificação de
riscos e incidentes, e a tratativa das falhas existentes nos processos assistenciais. Assim, o NSP
contribuirá para a conscientização de cultura de segurança, a participação ativa a equipe multriprofissional
no planejamento e implementação de melhorias, e monitoramento de indicadores gerados
estatisticamente ao se compilar os dados das notificações.
Cabe ressaltar que, além das notificações geradas pelos colaboradores atuantes no HBLEM, a
Coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente poderá registrar os incidentes que forem identificados
durante a realização das visitas in loco.
As notificações encaminhadas ao NSP serão previamente analisadas por meio de coleta de
dados junto a prontuários, entrevistas e outros tipos de evidências, e classificadas de acordo com a
Classificação Internacional de Segurança do Paciente, da Oranização Mundial da Saúde. Para tratativa
dos incidentes, após classificação das notificações, as mesmas serão direcionadas ao líder responsável
pela ocorrência para que o mesmo estruture a tratativa necessária. Esta estruturação se dará pela
aplicação de ferramentas de análise de eventos adversos e ferramentas da gestão da qualidade, em
especial o Protocolo de Londres e o método 5W2, cabendo ao NSP realizar treinamento de líderes e
gestores para a Gestão de Risco e uso de tais ferramentas.
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Identificar o Risco ou
Incidente

Realizar notificação via
Formulário específico.

Receber e recolher as
notificações

Realizar Pré-análise

SIM

Auxiliar os setores
envolvidos na tratativa da
Notificação

NÃO
Procede

Arquivar notificação e
informar o setor
notificante

Analisar eficácia das
ações

Procede

Solicitar revisão do Plano de
Ação

Notificação Concluída
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