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Campo de atuação: Hospital 

Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA 

Recorte geográfico da macrorregião Litoral,  onde está localizado o HEDA     
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Quem Somos 

“prestar atendimento humanizado aos 

usuários do SUS, promovendo a saúde, 

contribuindo com a formação de 

profissionais, com ética e responsabilidade 

social”.  

  

  



“ser um centro de referência em 

atendimento humanizado e excelência no 

modelo de gestão de serviço publico”. 

 

Quem Somos 



 

Quem Somos 

•Principal serviço de saúde da região  

norte do estado; 
 

•Hospital porta aberta para 34 

municípios; 
 

•Funciona 24 horas como ponto de 

atenção da rede cegonha e rede de 

urgência. 
 

• Segunda maternidade do estado em 

número de partos; 

 



 
Experiência exitosa 

para melhoria da 

qualidade do cuidado e 

segurança do paciente  

Implantação do 
protocolo de 

identifição do Paciente 
no HEDA 



 
Deverá ser aplicado em todos ambientes de prestação do cuidado de saúde 

em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos que diagnóstico.  

A identificação correta do paciente é o protocolo fundamental para garantir 

a segurança da assistência. Esse é o ponto de partida para a correta 

execução das diversas etapas de segurança do paciente. Mesmo naquelas 

situações em que o paciente não pode responder por si mesmo. Isso garante 

a assistência correto para a pessoa correta dentro da instituição.   

Protocolo de identificação  

Do paciente no HEDA 



Metodologia  

 

 Descrever o processo de 
implementação do 

protocolo de identificação 
do paciente no HEDA 



Hospital Estadual Dirceu Arcoverde 

Parnaíba-PI 

50% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jan/18 jan/19

Porcentagem dos setores do HEDA 
que aderiram ao protocolo de 

identificação do paciente  
 

8 setores em 2018 e 9 setores 2019 



Junho/16: Oficina de implantação 
do protocolo de identificação do 
paciente no HEDA 

Setembro/19: blitz da segurança 
do paciente no HEDA 

setembro/18: I café cientifico do 
HEDA 
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