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Introdução

O Safety Huddle é uma metodologia que visa identificar

possíveis fragilidades e erros no serviço de saúde de forma

precoce e proativa, os debatendo com a equipe e propondo

investir em ações corretiva e de melhoria. Com a discussão

diária é possível conhecer todos os processos e protocolos, a

fim de identificar suas forças e fraquezas e prevenir os erros.

O grupo de participantes do Safety Huddle é formado pelos

líderes de cada área, porém, é aberto a qualquer profissional

interessado ou convidado pelos profissionais. A participação

de todos é encorajada objetivando discutir as questões de

segurança e preocupações. A reunião deverá no início de

cada dia, de curta duração e realizada em pé, num período

de no máximo 10 minutos.

Relato de caso/experiência

O AME Dra. Maria Cristina Cury detectou como oportunidade

de melhoria realizar revisão das interações de processos

entre as áreas e os riscos evidenciados nas falhas

decorrentes de quebras de acordos, já que essas revisões

ocorriam apenas uma vez ao ano e o processo de

comunicação entre as áreas para revisão eram falhos. As

revisões periódicas das interações foi concretizada pela

utilização a ferramenta do Safety Huddle.

A utilização desse método teve como objetivo principal lançar

mão de comunicação efetiva em todas as estratégias e

ações realizadas na unidade, favorecendo a disseminação

de forma estruturada a todos os colaboradores, fortalecendo

a liderança e a cultura de segurança.

Entre os objetivos específicos encontram -se:

Aproximar os colaboradores e gestores e melhorar assim a

comunicação entre as áreas;

Detectar as fragilidades dos processos com resolução em

tempo hábil;

Discutir as interações de processos entre as áreas

diariamente detectando oportunidades de melhoria;

Revisão das interações de processos sempre que for

detectado a possibilidade antes do período de um 1 ano.

Para início das reuniões foi realizado o levantamento de

artigos do IHI explicando a metodologia e os benefícios das

reuniões diárias. Além disso, foram levantados artigos de

hospitais que implantaram a metodologia e o resultados

positivos que obtiveram. Após o estudo destes artigos foi

criado um check list elencando todos os pontos de atenção

que seriam questionados às lideranças participantes. Após,

foi realizado um treinamento dos líderes sobre a

metodologia das reuniões rápidas e a validação do revisão

do check list. No dia 02 de Fevereiro de 2022 foi realizada a

primeira reunião com a participação de Enfermeiras e

representantes dos setores: Tecnologia da Informação, Call

Center, controle de acesso, recepção, manutenção, RH,

Serviço de Atendimento ao Usuário, serviço social,

fonoaudiologia, segurança do trabalho, coordenação

administrativa, coordenação assistencial, SCIRAS e

qualidade.

Após as primeiras reuniões foram desenvolvidos indicadores

de monitoramento: Número de interações de processos

discutidos em huddle com meta mínima de 15 discussões

mês; Número de repactuação de acordos realizadas em

Safety Huddle e novas interações de processos

desenvolvidas em Safety Huddle.

Discussão

A realização e monitoramento do huddle através dos

indicadores nos proporcionou impactos positivos pois, em um

período de 7 meses realizamos: 121 revisões de interações

de processos, 23 repactuações de acordos entre as áreas e

criação de 40 novas interações. Posteriormente foi

desenvolvido o indicador total de notificações tratadas em

Safety Huddle, que avalia o número de quebras processos e

circunstâncias de risco detectadas nas discussões da huddle

e tratadas em ações imediatas, totalizando 82 circunstâncias

de risco e quebras de acordo detectadas e tratadas na

reunião diária.

Conclusão

A implantação do Safety Huddle está alinhada à estratégia

da unidade, no pilar de Processos, no objetivo estratégico:

Garantir a aplicação de diretrizes de qualidade e segurança.

Ofereceu às equipes uma maneira de gerenciar ativamente a

qualidade e segurança. Muitas vezes o trabalho será

resultado de projetos anteriores de melhoria e qualidade,

permitindo que as equipes olhem para trás para analisar o

desempenho e olhem para a frente para sinalizar

preocupações de forma proativa.

Concluímos que a implantação da metodologia melhora

continuamente e significativamente o processo de

comunicação interna da unidade.

Referências

Safety Huddle results e collection tool – Disponível em:

http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/SafetyHuddleResultsCollectionTool.aspx

Huddles – Disponível em: http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/Huddles.aspx

Safety huddle como ferramenta estratégica para a segurança do paciente- IBSP.

Disponível em: https://segurancadopaciente.com.br/protocolo-diretrizes/safety-

huddle-comoferramenta-estrategica-para-a-seguranca-do-paciente.
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