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Objetivos da sessão

Relacionar o quadro conceitual de melhoria da qualidade e segurança 

do paciente com o DD e pacote de mudanças PROADI;

Destacar a importância da liderança na promoção e sustentabilidade 

de cultura de segurança em iniciativas de melhoria de larga escala;

Apresentar e discutir o papel da liderança nos processos de mudança.



Transparência

Liderança

Psicologia da 
Segurança

Negociação

Trabalho em 
Equipe e 

comunicação

Accountability

Confiabilidade Melhoria

& 

Medição

Aprendizagem 
Contínua

Envolvimento 
do Paciente

e Família

Sistema que 

Aprende

Cultura

Quadro conceitual (9 dimensões) para 
Segurança do Paciente (IHI)

Liderança



O que a cultura de segurança 
significa para você?



Cultura de Segurança – definição 

Produto de valores, crenças, normas e competências individuais e do grupo 
que determinam o compromisso, o estilo e a ação relativa às questões da 
segurança do paciente.

(AHRQ, 1999)

Organizações com uma cultura de segurança robusta são caracterizadas por boa 
comunicação e confiança mútua (PS-PS e PS-P), transparência e percepções 
comuns sobre a importância de segurança, da gestão do risco e da definição e 
implementação de ações de melhoria.



Porque a Cultura é Importante?

Cultura
Valor da segurança riscos



Cultura de segurança e liderança

• A cultura de segurança pode variar dentro da organização, bem 
como entre os diferentes grupos profissionais

• O papel e o compromisso da liderança é fundamental

• Definir e criar condições para promover comportamentos essenciais a 
uma cultura de transparência e segurança. 

• conduzam a organização para um nível onde os pacientes e os 

prestadores de cuidados sentem confiança e abertura para discutir e 
antecipar as fragilidades do sistema e a possibilidade de ocorrência de 
eventos indesejáveis.



Cultura de segurança e liderança

• Apesar de ser consensual tem-se mostrado tarefa difícil em 

muitas instituições em todo o mundo;

• 6 domínios que os lideres devem seguir para desenvolver e 

garantir a sustentabilidade de uma cultura de segurança 

robusta para as suas organizações de saúde.

IHI/NPSF/LLI/ACHE. Leading a Culture of Safety: A Blueprint for Success. 2017.



Cultura de segurança e liderança – 6 domínios

i) estabelecer uma visão de segurança convincente;

ii) construir um clima de confiança, respeito e inclusão que seja transversal a toda 
a organização e que inclua os pacientes e famílias;

iii) envolver os profissionais de saúde e promover a formação contínua nas 
áreas da segurança, da ciência da melhoria;

iv) priorizar a segurança e o “aparecimento” de líderes, identificando 
profissionais que se destaquem como “champions” ;



v) criar condições para uma cultura justa, onde se promova a 

notificação, discussão e resposta a erros, incidentes, “near-misses, EA, 

adesão protocolos e boas práticas;

Cultura de segurança e liderança – 6 domínios

vi) promover comportamentos e expetativas que incentivem e 

reforcem a cultura de segurança da organização,

• Líderes devem ser os exemplos na promoção de um clima de transparência –

speak up; feedback atempado; trabalho em equipe e comunicação efetiva.



Reduzir a 

densidade de 

incidência de  

PAV em 50%, 

nas UTIs 

participantes, 

até outubro de 

2020

Objetivo

Integrar pacientes e 

familiares na equipe de 

cuidados e na tomada 

de decisão

Desenvolver equipes 

multidisciplinares 

altamente efetivas 

Prestar aos pacientes 

em ventilação 

mecânica cuidados 

oportunos, baseados 

nas melhores 

evidências e de forma 

confiável

Direcionadores 

Primários
Conceitos de Mudança

1. Realizar higiene oral rotineira nos pacientes sob ventilação 

mecânica

2. Manter a cabeceira da cama elevada (30°-45°)

3. Realizar a redução da sedação 

4. Verificar diariamente a possibilidade de  extubação

5. Manter a pressão do balonete da cânula traqueal (cuff) entre 25 a

30 cmH2O ( ou 20-22 mmHg)

6. Manutenção do sistema de ventilação mecânica conforme as 

recomendações vigentes no país

• Criar um ambiente de colaboração mútua no planejamento e na 

prestação dos cuidados tornando a equipe de cuidado em 

parceiros eficazes

• Engajar pacientes/famílias, como parceiros em todas as 

atividades que dizem respeito a eles

• Promover comunicação transparente e aberta entre pacientes, 

familiares e membros da equipe multidisciplinar

Diagrama Direcionador:

Redução da Densidade de 

Incidência de Pneumonia Associada 

a Ventilação Mecânica (PAV)

Promover uma cultura 

de qualidade e 

segurança, com 

transparência, 

particularmente em 

relação a prevenção e 
o controle de infecção

• Desenvolver um diálogo aberto e uma cultura ‘justa’

• Lideranças envolvidas e comprometidas 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
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‘A liderança é aceitar a 
responsabilidade de habilitar que 
outros atinjam objetivos 
compartilhados em face da incerteza’

• Uma prática, não uma posição

• Autoridade se ganha com 

confiança não concedida

• O foco está no 

desenvolvimento de outros, 

não apenas em você

O conceito liderança?

Credit: Marshall Ganz



Mobilização Pessoal

Poder
A capacidade 

de atuar com 

propósito 

definido; 

A capacidade de um uma pessoa ou outra identidade de escolher realizar uma 

ação para um propósito específico

Coragem
ou os recursos 

emocionais para 

escolher agir em 

face de dificuldade 

ou incerteza.



O que e Poder?

A Capacidade de alcançar propósito



PODER Não é algo que você 

Poder

É O RELACIONAMENTO COM OUTROS



PODER COM PODER SOBRE..

O que é PODER?

A capacidade de alcançar um propósito



Mas Como é 

POSSÍVEL?



Adapte na ação

Mudança dirigida por 

pessoas em Codesign

Distribua o poder

Coproduzir em 

relacionamentos autênticos
Liberando a motivação 

intrínseca

Ativando 
Mobilização 

Pessoal

IDEIAS

Psicologia da 

Mudança

Aqueles mais afetados pela mudança tem o maior interesse em 

desenhar em maneiras que são cheias de significado e viável 

para eles

Tocando em fontes de motivação 

intrínseca galvaniza indivíduos e 

pessoas a se comprometerem com 

a ação

Agir pode ser uma 

experiencia motivadora para 

pessoas aprenderem e 

repetir para ser efetivo 

Mudança é coprodução 

quando pessoas indagam, 

ouvem, enxergam, e se 

comprometem uns com 

outros

Pessoas podem contribuir 

com seu único valor para 

trazer mudança quando 

poder e compartilhado

.



Características de Liderança

Respeito mútuo não 
negociável, toda 
interação, todo dia.

Paul O'Neill - “Uma vez 
que você se acostuma a 
tomar o caminho certo, 
colocando valores acima 
da conveniência e 
tratando pessoas como 
pessoas e não os meios 
de alcance, fica mais fácil 
e mais fácil.
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Meu ambiente de trabalho foi excelente hoje - turno manhã
Hospital Sirio Libanes



Mudança dirigida pelas necessidades das 

pessoas e não por problemas

Codesign ou ÎANDÉ

Aqueles mais afetados pela mudança 
(pacientes/profissionais de saúde) tem o maior 

interesse em desenhar o novo sistema de 
maneira que este fica cheio de significado e viável 

para todos

NÓS (inclusivo, inclui o ouvinte) = ÎANDÉ

NÓS (exclusivo, exclui o ouvinte) = ORÉ

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/iande-2/
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/iande-2/
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/ore/


Aceite que temos vieses
Todo mundo tem preconceitos. 
Afetam nossos testes de mudança. 
Em posições de poder, podem ser amplificados e produzir 
situações piores apesar das melhores intenções.

Pense em sistemas de pessoas
Para determinar o "quem" usar a ferramenta conceitual de 
mapeamento de atores. Auxilia a ver todo o sistema através das 
perspectivas das pessoas, a fim de construir uma estratégia a 
partir das suas contribuições existentes.

Mudança dirigida pelas necessidades das 

pessoas e não por problemas

Codesign ou ÎANDÉ

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/iande-2/


ÎANDÉ

Pessoas são valorosas e não um peso

Mais oportunidades para crescimento e desenvolvimento

Minimiza a distinção entre produtores de serviços e consumidores 

de serviços

Oferece responsabilidade real, liderança e autoridade para todos os 

envolvidos

Não significa mais envolvimento ou mais consultar. É encorajar 

as pessoas a usarem suas habilidades humanas e experiência 

para ajudar a entregar uma solução 

P23

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/iande-2/


Transacional e transformacional

Semelhante à diferença entre inautêntica e autêntica. 

Transacional:  os líderes buscam contribuições de 

pacientes e funcionários da linha de frente apenas em 

um nível nominal. 

Quando essa demanda não tem um impacto genuíno 

nas decisões, caracteriza o engodo ou demagogia ou 

Tokenismo

P24



O Tokenismo ou demagogia

Grupo tradicionalmente dominante (por exemplo, líderes seniores, 

homens, médicos) envolvem membros de um grupo menos 

dominante (por exemplo, pessoal de nível básico, pessoas de cor, 

mulheres, pacientes)

representa o grupo mas não participa da decisão.

A mensagem é clara: não vemos a habilidade em contribuir.

Em vez disso, eles veem a representatividade satisfazendo o desejo 

de obter contribuições nominais de outras partes interessadas.

P25



É muito sutil

Por exemplo, quando foi proposto a participação das mulheres e 

representantes das mães no comitê do PPA, parte do grupo propôs 

a participação delas apenas como consultoras e não estavam 

confortáveis com a participação destas representantes em todas as 

reuniões do PPA, especialmente aquelas reuniões de tomada de 

decisão.

P26



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, com 
transparência, 

particularmente em 
relação a prevenção e 
o controle de infecção

Criar uma 
infraestrutura de 
gestão e suporte 

Direcionadores Primários
Conceitos de Mudança

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

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

• 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 nos pacientes e famílias num 
valor fundamental da organização, engajando-os como 
parceiros em todas as atividades que dizem respeito a eles

• Promover comunicação transparente e aberta entre pacientes, 
familiares e membros da equipe multidisciplinar

Desenvolver equipes 
multidisciplinares 
altamente efetivas

• Desenvolver uma cultura de segurança
• Criar um ambiente de colaboração mútua no planejamento e 

na prestação dos cuidados tornando a equipe de cuidado em 
parceiros eficazes



Cultura Líder de Segurança 

Paocete de mudancas Colabroativa PROADI

(7.1) Desenvolver um diálogo aberto e 
uma cultura ‘justa’

46%
(7.1a) Implementar mecanismos de 

feedback (providencias tomadas) para 

as questões levantadas durante as 

rondas/reuniões (ver apresentação 

Rondas)

(7.1b) Dar feedback à equipe após a 

ocorrência de um evento adverso 

grave

35% 58%



Cultura Líder de Segurança 

Paocete de mudancas Colabroativa PROADI

(7.2) Liderança envolvida e 
comprometida

43%

(7.2a) Metas de segurança para os 

pacientes, incluindo a prevenção e o 

controle de infecção, são 

construídos durante as 

discussões/rondas

(7.2b) 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)

59% 27%



Cultura Líder de Segurança 

Paocete de mudancas Colabroativa PROADI

(7.3) Cultivar a transparência
41%

(7.3a) Comunicar 

com os pacientes 

após a ocorrência 

de um evento 

adverso

(7.3b) Utilizar 

histórias dos 

pacientes

(7.3c) Publicar o 

progresso da 

Colaborativa 

dentro e fora da 

organização

(7.3d) Partilhar as 

aprendizagens 

com outras 

equipes dentro da 

Colaborativa e 

além

23% 29% 50% 61%



Cultura Líder de Segurança 

Paocete de mudancas Colabroativa PROADI

(7.4) Tornar a segurança do paciente a 
prioridade principal da organização

24%

(7.4a) Fazer uma 

declaração pública mensal 

sobre a Colaborativa 

(imprensa/eventos 

públicos)

(7.4b) Nas reuniões do Conselho de Administração e 

nas reuniões dos diretores dos Serviços do hospital, 

e nas reuniões das equipes: organizar-se para que a 

qualidade/ segurança paciente/prevenção/controle 

de infecção seja o primeiro item a ser discutido na 

agenda

16% 33%



Cultura Líder de Segurança 

Paocete de mudancas Colabroativa PROADI

(7.5) Definir objetivos amplos e 
mensuráveis para a organização

45%

(7.5a) Definir metas ambiciosas para a Colaborativa e esforçar-se para ser o 

melhor

45%



Cultura Líder de Segurança 

Paocete de mudancas Colabroativa PROADI

(7.6) Demonstrar liderança visível

36%

(7.6a) 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

(7.6b) Assegurar-se de que a 

Colaborativa PROADI esteja integrada 

nas operações da organização ao 

mesmo nível que os aspectos 

financeiros e de desempenho

43% 29%


