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Implementar 
dentro da 

liderança e 
governança 

organizacional um 
modelo que 
incentive a 

segurança do 
paciente e a 
redução de 
infecções 

Objetivo

Promover uma cultura 
de qualidade e 

segurança, 
particularmente em 

relação a prevenção e o 
controle de infecção 

Desenvolver uma 
cultura de segurança -
aberta, transparência e 
com envolvimento do 

paciente 

Criar uma 
infraestrutura de 
gestão e suporte 

Direcionadores 
Primários

Conceitos de Mudança

Criar as condições para que a equipe de cuidado seja competente 
com conhecimento para melhorar o trabalho/processos

Certificar-se de que o sistema de medição esteja em vigor
Certificar-se de que o programa de segurança esteja integrado 

dentro da gestão operacional
Estabelecer uma gestão adequada e sistemas de monitorização

Desenvolver um diálogo aberto e uma cultura ‘justa’
Dirigentes envolvidos e comprometidos com a agenda da qualidade 

e segurança
Cultivar a transparência

Tornar a segurança do paciente a prioridade principal da 
organização

Definir objetivos mensuráveis de alto nível para a organização
Demonstrar liderança visível

Diagrama Direcionador:
Liderança

Estabelecer supervisão 
do programa 

Integrar pacientes e 
familiares na equipe de 

cuidado

Tornar os dirigentes ativamente envolvidos em liderar a 
Colaborativa PROADI

Tornar os cuidados centrados em pacientes e famílias um valor 
fundamental da organização

Engajar os pacientes e familiares como parceiros em todas as 
atividades organizacionais que dizem respeito a eles

Educar e treinar toda a equipe hospitalar a serem parceiros eficazes



Criar uma infraestrutura de gestão e suporte 

Conceito de Mudança Mudanças

Criar as condições para que a equipe de 
cuidado seja competente com 
conhecimento para melhorar o 

trabalho/processos

Desenvolver recursos de treinamento/formação para desenvolver e divulgar 
as capacidades de melhoria para o pessoal da linha de frente
Utilizar o IHI Open School

Certificar-se de que o sistema de medição 
esteja em vigor

Desenvolver um sistema de medição para monitorar a melhoria e para 
conduzir a segurança do doente, a prevenção de infecção e o controle de 
indicadores de qualidade

Certificar-se de que o programa de 
segurança esteja integrado dentro da 
gestão operacional

Diretor Clinico, Diretor de Enfermagem, e a CCIH devem trabalhar juntos para 
conduzir este trabalho
Envolver os líderes da linha de frente

Estabelecer uma gestão adequada e 
sistemas de monitorização

Desenvolver e implementar mecanismos de acompanhamento e/ou de gestão 
de projetos para garantir que ações e mudanças sejam implementadas de 
acordo com o planejado



Desenvolver uma cultura de segurança - transparência e engajar o paciente/família 

Conceito de Mudança Mudanças

Desenvolver um diálogo aberto e uma cultura 
‘justa’

• Implementar mecanismos de feedback em vigor para as questões 

levantadas durante as rondas/reuniões e as providencias tomadas

• Dar feedback a equipa após a ocorrência de um evento adverso grave

Liderança envolvida e comprometida

• Metas de segurança para os pacientes, incluindo a prevenção e o controle 

de infecção, são construídos durante as discussões 

• Fazer a vistoria AHRQ, versão Português, três vezes nas unidades piloto 

durante a Colaborativa PROADI (após a sessão de aprendizagem 1, no meio 

da Colaborativa, e no fim da colaborativa)

Cultivar a transparência

• Envolver a sociedade e os pacientes

• Comunicar com os pacientes após a ocorrência de um evento adverso

• Utilizar histórias dos pacientes

• Publicar o progresso da Colaborativa relacionado com o objetivo de 

redução de infecções 

• Partilhar as aprendizagens com outras equipas dentro da Colaborativa e 

além desta



Promover uma cultura de qualidade e segurança, particularmente em relação a prevenção e o controle das infecções

Conceito de Mudança Mudanças

Tornar a segurança do paciente a prioridade principal da 

organização

• Fazer uma declaração pública

• Tornar a qualidade e segurança, incluindo a prevenção e o controle de 

infecção, o primeiro item a ser discutido na agenda do Conselho de 

Administração, nas reuniões dos Diretores dos Serviços do hospital, e nas 

reuniões das equipes

• Adicionar o progresso dos objetivos da Colaborativa PROADI na agenda do 

Conselho de Administração

• Estabelecer um debate ativo sobre as questões de segurança do paciente em 

todas as reuniões do Conselho de Administração. Isso inclui revisão dos 

indicadores, dos esforços de melhoria e alinhamento com os objetivos 

organizacionais

Definir objetivos amplos e mensuráveis para a organização

• Definir metas ambiciosas para o trabalho de melhoria

• Esforçar-se para ser o melhor

• Certificar-se de que as equipes estão a recolher os dados para informar o 

progresso dos objetivos da Colaborativa

Demonstrar liderança visível

• Assegurar-se que as lideranças do hospital participam das rondas/visitas e 

das reuniões em frente ao quadro de aprendizagem organizacional com a 

linha de frente e com a equipe do projeto

• Assegurar-se de que a Colaborativa PROADI esteja integrada nas operações 

da organização ao mesmo nível que os aspectos financeiros e de 

desempenho



Estabelecer supervisão do programa 

Conceito de Mudança Mudanças

Dirigente ativamente envolvido em liderar a Colaborativa PROADI

• Atribuir um Líder de projeto para cada fluxo de trabalho

• Estabelecer um grupo/comissão de gestão para acompanhar o progresso e eliminar 

barreiras

• Reunir frequentemente com o Líder de projeto para monitorar o progresso e eliminar 

barreiras

• Participar das sessões de aprendizagem conjunta da Colaborativa e nas reuniões 

online (Webex)

• Assegurar-se de que o pessoal da “linha de frente” tem tempo suficiente para testar 

as mudanças



Integrar pacientes e familiares na equipe de cuidado 

Conceito de Mudança Mudanças

Tornar os cuidados centrados nos pacientes e famílias num 

valor fundamental da organização

• Criar padrões de comportamento e valores, por escrito, para todos os 

envolvidos no cuidado, profissionais de saúde ou não que contenha o 

seguinte dizeres: tratar os pacientes e familiares com dignidade e respeito, 

partilhar informação com eles, envolvê-los nos cuidados e na melhoria dos 

cuidados

Engajar os pacientes e familiares como parceiros em todas as 

atividades organizacionais que dizem respeito a eles cuidados

• Incorporar o paciente e familiares como assessores nas instâncias de 

governança da organização, equipa CCIH, e outros gabinetes/departamentos 

de qualidade e segurança do paciente

• Solicitar aos pacientes e familiares para que revejam rotineiramente todos os 

materiais escritos direcionados para este público, o seu conteúdo, a 

relevância e a clareza da mensagem

Educar e treinar toda a equipa hospitalar para serem 

parceiros eficazes

• Definir como prioridade elevada a criação de uma cultura de aprendizagem 

que enfatize a segurança do paciente, modelos de profissionalismo, que 

realce o comportamento colaborativo, incentive a transparência e valorize a 

aprendizagem individual e coletiva

• Incorporar em todos os programas de formação, técnicas de comunicação que 

se concentram em: estabelecer parcerias com pacientes e familiares, a 

tomada de decisões partilhadas, a transparência e o pedido de desculpas

Incentivar a comunicação transparente e aberta entre paciente, 

familiares e membros da equipe multidisciplinar

• Encorajar os familiares a fazerem perguntas sobre dúvidas que tenham sobre 

cuidados

• Encorajar os familiares e pacientes a ajudarem para que a equipe multidisciplinar 

realizem os processos conforme bundles


