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INTRODUÇÃO
O safety huddle tem objetivo de identificar de forma 
proativa problemas relacionados à segurança local, 
orientar as equipes em iniciativas de segurança 
atuais/futuras, propor soluções de problemas (curto 
período), compartilhar sucessos e exemplos de práticas 
bem sucedidas e casos de risco (watcher). Safety huddle 
são encontros diários realizados para auxiliar o hospital a 
gerenciar riscos e alcançar suas metas de segurança. 

MÉTODO
As etapas desenvolvidas foram: benchmarking; 
elaboração e realização de um projeto piloto; revisão do 
instrumento e expansão após adaptação ao perfil; 
aplicação de pesquisa com as equipes após 6 meses de 
implantação. 

RESULTADOS
Com a implementação do safety huddle verificou-se a 
identificação do panorama geral dos pacientes da 
especialidade no hospital, envolvimento da equipe do 
cuidado direto, melhoria da comunicação, integração e 
articulação das equipes multiprofissionais, 
monitoramento diário e resolubilidade de problemas 
relacionados à infraestrutura, aumento do número de 
notificações de incidentes, principalmente eventos 
adversos, monitoramento mais eficaz dos recursos 
externos, identificação precoce de pacientes com 
deterioração do estado clínico, previsibilidade diária das 
altas e com alto giro de leito e set up. Atualmente o safety 
huddle está implantando em todo o hospital, com pelo 
menos um horário estabelecido por unidade. O projeto 
agregou aos gestores um olhar mais sistêmico quanto à 
gestão de risco e de segurança, além de fortalecer o 
trabalho em equipe. O safety huddle tem se mostrado 
uma ferramenta proativa, conscientizando e ampliando a 
percepção da equipe em relação à segurança.
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