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Introdução:

Em paralelo, foi feito um cronograma de atividades pelo CQSP com uma ação chamada

A implementação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente foram exigidas em

“Roda Roda” das Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Os colaboradores

todas as organizações acreditadas pela Joint Commission International (JCI) a partir de

participavam rodando uma roleta e quando o ponteiro parava em uma Meta, este respondia

2011, com o objetivo de destacar áreas problemáticas nos cuidados de saúde e descrever

às perguntas voltadas para o tema. Em seguida, entregávamos os crachás das Metas

soluções de consenso baseadas em evidências e especialistas para esses problemas1.

Internacionais para utilização diária do profissional junto ao crachá funcional.

As Metas Internacionais de Segurança do Paciente são monitoradas em seis vertentes. São

A metodologia de divulgação dos resultados é realizada através do Painel Gestão à Vista

elas: Meta 1- Identificar corretamente os pacientes; Meta 2 - Melhorar a eficácia da

nos postos de trabalho, ações dos grupos das Metas (equipe multidisciplinar) divulgadas por

comunicação; Meta 3 - Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância; Meta 4 -

meio da comunicação institucional (jornais e mídias eletrônicas), e-mail corporativo,

Garantir cirurgia segura; Meta 5 - Reduzir o risco de infecção associadas a cuidados de

treinamento admissional e em ambiente virtual de aprendizagem, onde os cursos são

saúde e Meta 6 - Reduzir o risco de danos aos pacientes resultantes de quedas.

mandatórios e com periodicidade anual para todos os profissionais, incluindo os prestadores

O presente artigo tem por objetivo apresentar as estratégias utilizadas pelo Centro de

de serviços (terceiros). O Centro de Educação e Treinamento em Oncologia (CETO)

Qualidade e Segurança do Paciente (CQSP) de uma Instituição Pública Oncológica do

também realiza atividades de gamificação com o objetivo de fixação dos conteúdos de

Estado de São Paulo, com o intuito de compartilhar as estratégias e ações na gestão dos

forma lúdica e interativa.

indicadores das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, as quais compõem o

O grupo de Teatro realizou um vídeo institucional com paródia musical destacando as Metas

Programa de Qualidade e Segurança do Paciente.

Internacionais de Segurança do Paciente, o qual foi divulgado junto aos colaboradores. A
estratégia utilizada para o corpo clínico foi a apresentação das Metas Internacionais nas

Método:

reuniões de boards médicos.

A gestão é realizada pelo CQSP por meio de reuniões mensais para discussão dos

A análise aprofundada dos indicadores nos mostram os processos mais vulneráveis que

resultados dos monitoramentos dos indicadores, com os líderes e integrantes do grupo de

necessitam de intervenção e melhorias, direcionando os esforços para o que realmente

trabalho de cada padrão das Metas Internacionais, utilizando as seguintes ferramentas da

demanda ação imediata. Além de trabalharmos com ações preventivas, otimizando tempo,

qualidade: PDCA; Brainstorm; 5W2H e Auditorias internas. Em parceria com as áreas

recursos humanos e financeiros.

buscamos estimular a adesão dos profissionais às boas práticas de segurança na

Garantir a execução desses processos em uma instituição com uma grande estrutura física

assistência por meio de políticas, protocolos, programas e procedimentos institucionais,

vertical e circulação diária aproximada de 10.000 pessoas torna-se um grande desafio,

envolvendo os usuários nas ações preventivas, tanto os internados quanto os ambulatoriais.

principalmente devido ao perfil do público atendido (usuários SUS, na grande maioria de

Estimular a cultura de segurança por meio da notificação de eventos pela Gestão de Risco,

baixa renda e escolaridade). Adequar às ações para que haja o entendimento de usuários e

envolver a alta liderança da Instituição para subsidiar nas tomadas de decisões,

acompanhantes é importante para o sucesso de qualquer estratégia. O apoio da alta

planejamento estratégico e otimização de recursos. Além de garantir a manutenção da

liderança (diretorias) é de fundamental importância, pois reforça o compromisso e valores

qualidade de atendimento ao usuário e segurança dos profissionais que atuam nesta

da instituição, destacando: qualidade, confiabilidade e segurança.

instituição.
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