
DIRECIONADORES Mudanças Ideias de mudança

Padronizar o processo de Avaliação de Risco Cirúrgico (atendimento + termo de consentimento)

Padronizar o processo de Avaliação de Risco Anestésico (avaliação/atendimento e termo de consentimento)

Construir/Atualizar o Protocolo ou Procedimento de Profilaxia Antimicrobiana (Cirurgiões por especialidade e 

CCIH)

Definir o responsável e realizar a verificação e registro do funcionamento dos equipamentos (desfibrilador, 

bombas de infusão, foco de luz, )

Definir o responsável e realizar a verificação e registro do funcionamento dos carrinho de anestesia..

Definir o responsável e realizar a verificação e registro dentro processo de materiais e OPME (incluindo higiene 

/esterilização)

Definir o responsável e realizar a verificação, controle e registro do Manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos

Avaliar e disponibilizar materiais para intubação de via aérea difícil

Definir o responsável e realizar a higienização de equipamentos e sala cirúrgica

Instituir política de adorno Elaborar / atualizar e implantar uma política de adorno zero

Preparar o Kit de materiais, insumos e medicamentos conforme cada procedimento previamente.

Identificar as seringas dos medicamentos utilizados em sala (cirurgião/anestesista)

Definir o processo de padronização e conferência da identificação do paciente, do procedimento, sítio cirúrgico 

e lateralidade

Realizar a Identificação e registro das alergias do paciente

Definir o fluxo com as áreas de apoio para recebimento de exames de imagem do paciente

Desenvolver e adapatar a LVCS e o processo de condução da LVCS (definir condutor/ padronizar LVCS e 

treinamento de condutores)

Garantir a apresentação dos profissionais em sala

Realizar a Profilaxia antimicrobiana antes de 60 minutos da incisão cirúrgica

Avaliar e prever os riscos anestésicos (alergia, via aérea difícil, monitorização conectada e funcionando 

corretamente )- Anestesista

Realizar contagem de compressas e materiais antes e após a cirurgia

Desenvolver um fluxo para encaminhamento de material anatomopatológico coletado (identificação/ guarda e 

envio).

Realizar um planejamento pós operatório para cada paciente

Formar equipe com líder e membros voluntários e definir suas responsabilidades

Organizar um cronograma de trabalho semanal com agenda previamente estabelecida

Disponibilizar o mapa cirúrgico para as áreas envolvidas (farmácia, CME, UTI, unidade de internação...)

Elaborar e publicar informações e atualizações periódicas para o time

Identificar os itens de menor adesão ao protocolo e definir as ações de mitigação ou melhoria para cada área

Realizar periodicamente a priorização das ideias de mudanças (ações fortes ou médias)

Treinar o time para a coleta e análise de dados

Coletar os dados de adesão ao protocolo quinzenalmente

Utilizar um quadro de aprendizagem para fazer o feedback

Analisar criticamente os indicadores (quinzenalmente) com a equipe e realizar planejamento de ações

Avaliar a implementação das ideias de mudança semanalmente com a equipe do projeto de melhoria

Orientar e esclarecer possíveis dúvidas do paciente / acompanhante sobre o processo de cirurgia segura

Envolver o paciente no processo de segurança cirúrgica (identificação paciente, procedimento, alergia e 

lateralidade)

Conduzir programas de educação permanente com foco na adoção da Cirurgia Segura periodicamente (EAD, 

Cursos rápidos, simulação de eventos, games, etc)

Utilizar diferentes metodologias (exemplo: simulação e problematização) de eventos para aumentar a 

capacidade de resposta dos trabalhadores

Estimular os bons exemplos para capacitação entre pares

Compartilhar os resultados com as lideranças da área

Instituir ronda da alta gestão (diretoria)

Instituir reunião rápida de segurança com liderança da área

Realizar análise crítica dos indicadores entre liderança do time (projeto piloto) e as liderança da area 

mensalmente

Apoiar e remover barreiras operacionais na área piloto (diretoria)

Projeto Paciente Seguro 2021.

Educar e envolver paciente e acompanhante

Desenvolver um processo de educação permanente 

para as equipes assistenciais e de apoio

PROJETO PACIENTE SEGURO

OBJETIVO: Aumentar a adesão da lista de verificação de cirurgia segura de X% para 95% na unidade piloto até maio de 2022.

Definir a participação alta gestão e lideranças de área 

no processo

CONSTRUIR UMA CULTURA DE 

SEGURANÇA

ENVOLVER TODOS NO CUIDADO

DIAGRAMA DIRECIONADOR CIRURGIA SEGURA

CONSTRUIR UM PROCESSO SEGURO

Padronizar os processos de cuidados médicos

Promover um processo seguro de materiais e 

equipamentos

Promover o uso seguro de medicamentos

Definir um processo seguro de admissão.

Analisar os resultados e propor melhorias em equipe

Definir as ações para mobilização, engajamento e 

trabalho em equipe

Padronizar a realização das 3 etapas da Lista de 

Verificação de Cirurgia Segura (LVCS)

Organizar equipes locais de Cirurgia Segura

Realizar monitoramento das práticas


