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CRONOLOGIA 

 

• 03/01/2019 Inscrição do 

Hospital no Projeto Paciente 

Seguro-MS-PROADI/SUS-

Moinho de Ventos 

 

• 10/02/2019 Contemplados 

 

• 26/03/2019  Visita Diagnóstico 

 

• 09/04/2019 II Encontro 

Internacional do Paciente 

Seguro em Brasília 

 

• 15/05/2019 Início das 

Intervenções   
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1 MOMENTO: Unidades Piloto/meta e inicio das atividades 

 

LPP QUEDAS HIGIENIZACAO DAS MAOS  

  ENF 8 E 9 CM  30/06/2019   PEDIATRIA  15/05/2019 UTI  15/05/2019 

Unidade Piloto 
Data de início                                                         
(diagnóstico) 

Unidade Piloto 
Data de início                                                         
(diagnóstico) 

Unidade Piloto 
Data de início                                                         
(diagnóstico) 



HRCR 



HRCR 

  

 
2 MOMENTO: Unidades Piloto por meta e inicio das atividades 

 

IDENTIFICACAO  CIRURGIA SEGURA MEDICACAO/FARMÁCIA COMUNICACAO 

  MATERNIDADE  15/07/19 
  CENTRO 

CIRURGICO 
 30/07/19   FARMACIA  30/07/19 

  LABORATORIO/ 
PS 

 15/08/2019 

Unidade Piloto 
Data de início                                                         
(diagnóstico) 

Unidade Piloto 
Data de início                                                         
(diagnóstico) 

Unidade Piloto 
Data de início                                                         
(diagnóstico) 

Unidade Piloto 
Data de início                                                         
(diagnóstico) 
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CONQUISTAS 
Atualização dos Protocolos adequando-os a nossa realidade; 

 

Redução do índice de infecção da Unidade de Terapia Intensiva, através do 

incentivo à Higienização das Mãos diante dos 05 momentos; 

 

Implantação da passagem de plantão com o acréscimo de informações como: 

Risco de LPP de um paciente baseando na escala de Braden e o Risco de 

Queda baseando na escala de Morse; 

 

Intensificação do uso das pulseiras de identificação (três indicadores), com o 

objetivo de reduzir erros que coloquem em risco o bem estar do paciente; 

 

Implantação do CHECK LIST  de  funcionamento adequado dos equipamentos 

utilizados durante emergências; 
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CONQUISTAS 
 

Implantação do controle da temperatura das geladeiras hospitalares que 

armazenam as medicações; 

 

Dispensação de medicamentos para os setores de forma consciente através da 

criação do POP;  

 

Adequações no sistema hospitalar com intuito de minimizar erros durante a 

dispensação dos medicamentos; 

 

Elaboração do protocolo de transporte interno dos pacientes, padronizando a 

presença do técnico de enfermagem ou enfermeiro e, dependo dos casos, até 

mesmo do medico; 

 

Adaptação dos equipamentos atendendo às recomendações do projeto (por 

exemplo, camas com proteção lateral); 
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CONQUISTAS 

Implantação do check list cirurgia segura;  

 

Confecção do Termo de consentimento anestésico; 

 

Implantação do Termo de consentimento cirúrgico; 

 

Implantação da escala de Braden na UTI e, parcialmente, na clinica médica; 

 

Adequação dos serviços em vários setores a fim de oferecer maior segurança 

aos pacientes  (instalação de ar comprimido e pistola de ar na CME)  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Realização de palestras educativas:   

     • Importância da utilização de EPIs  

     • Operação Zero Adorno (direcionada a equipe da nutrição) 

     • Abril pela segurança do paciente: A importância da higienização das mãos 

 

Arrastão do adorno zero com a Sensibilização para retirada dos Adornos;  

 

Blitz da Segurança do Paciente explicando as metas do projeto com distribuição 

de brindes; 

 

Semana de Enfermagem: Palestras direcionadas a Segurança do Paciente, 

englobando as metas e explicando a participação do hospital no Projeto 

Paciente Seguro; 

 

Blitz da checagem correta da higienizacao das maos;  
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AÇÕES 
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Obrigado! 


