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INTRODUÇÃO: A necessidade de
realizar ações de Segurança do Paciente
é contínua nos Hospitais do País, onde
um grande número de eventos adversos
relacionados a assistência ao paciente
pode ser evitado, através da implantação
de Protocolos, medidas de educação e
treinamentos.

1º LUGAR – EQUIPE CRAZY PRISION

O Centro Hospitalar do Sistema
Penitenciário, através da Comissão de
Gerenciamento de Riscos, promoveu um
concurso interno “Enfeitando com
Segurança”, onde foram trabalhadas em
conjunto ações de Segurança do
Paciente e ações de Sustentabilidade,
através da confecção de Guirlandas
Natalinas,
feitas
com
materiais
recicláveis e com temas vinculados as
metas internacionais de segurança do
paciente.
OBJETIVO:
Trabalhar
ações
de
Segurança
do
Paciente
e
Sustentabilidade através de concurso
interno com temas vinculados aos
Protocolos de Segurança do Paciente.

2º LUGAR – EQUIPE FARMACADEIA

3 º LUGAR
EQUIPE PACIENTE
SEGURO NATAL
SEM APURO

MÉTODOS: Formaram-se equipes de no máximo 10 pessoas para confecção de Guirlandas Natalinas, relacionadas
ao tema Segurança do Paciente e Sustentabilidade. Cada colaborador pode se insc rever somente em uma equipe.
Participaram do concurso colaboradores da Fundação do ABC, os terceiros e as equipes de Segurança da Secretaria de
Administração Penitenciária (SAP). As equipes receberam arcos de madeira reciclada (sobras de drywall, da reforma do
ambulatório) com circunferência de 40cm para elaborar a guirlanda de acordo com o tema sorteado e também Pinhas naturais.
Os critérios de pontuação foram: 1º Tema Natalino, porém, relacionado a Protocolo de Segurança do Paciente (Obrigatório); 2º
Sustentabilidade – Confeccionada através de produtos reutilizados e/ou recicláveis; 3º Originalidade; 4º Criatividade. Constituiuse a comissão julgadora e no dia 18/12/2019 para realização da seleção da Guirlanda. As notas para critério foram de 0 a 10
pontos, sendo o ganhador detentor da maior pontuação.
CARTÃO DE NATAL COM TODAS GUIRLANDAS
RESULTADOS
E
DISCUSSÃO:
Foram
confeccionadas 20 Guirlandas Natalinas, através
da participação de 173 colaboradores. A equipe
ganhadora recebeu como prêmio um delicioso
café da manhã e um dia de folga em 2020, para
cada membro, sendo o dia escolhido pelo
participante.
CONCLUSÃO: O envolvimento dos setores foi
intenso e muito competitivo, a participação dos
colaboradores tornou a atividade produtiva e
didática, estimulando a criatividade e reutilização
de materiais, sendo avaliado através de
feedbacks dos participantes e demais
profissionais, que a atividade atingiu seu objetivo
e ocasionou impacto positivo na instituição, que
passou a realizar as metas de segurança de
maneira mais efetiva e habitual, bem como ter o
olhar para reutilização e reciclagem de materiais.
O custo para realização das atividades, foi
relativamente baixo pois utilizou-se materiais
recicláveis e sobras de enfeites natalinos, além
de recursos e materiais em desuso na unidade
hospitalar.
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