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Cada vez mais a segurança do paciente, a assistência com qualidade e a otimização de custos, são requisitos fundamentais e desejados por
qualquer instituição de saúde.
A 3M, como indústria parceira dessas instituições, auxilia e incentiva programas educacionais para o desenvolvimento de práticas assistenciais
seguras com a finalidade de prevenir e reduzir eventos adversos que comprometam a qualidade dos serviços.
Pensando nisso, a 3M do Brasil desenvolveu o programa Soluções Integradas para a Saúde que consiste em quatro certificações: Fixação Segura,
Esterilização, Cirurgia Segura e Prevenção de Lesões de Pele, seguindo as práticas baseadas em evidência, cujos requisitos são fundamentados
em diretrizes nacionais e internacionais.

SOBRE O PROGRAMA
Toda e qualquer instituição de saúde que realiza procedimentos cirúrgicos pode participar do programa que é dividido nas categorias Ouro
e Diamante, determinadas pelas Boas Práticas nos procedimentos e tecnologias utilizadas desde que, obedecidos os critérios de classificação do
programa. A 3M é responsável por determinar a classificação da Instituição após o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

CERTIFICAÇÃO EM CIRURGIA SEGURA
O Programa de Certificação em Cirurgia Segura tem como objetivo auxiliar e reconhecer, publicamente, as instituições de saúde, que realizam
práticas assistenciais perioperatórias, pautadas em evidências científicas e consensos profissionais, além de legislações nacionais
e internacionais.

FUNDAMENTOS
Para realizar a auditoria e a classificação da instituição de saúde, serão utilizados critérios nacionais e internacionais recomendados por:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AAMI (Association for the Advancement of Medical
Instrumentation)
AORN (Association of Perioperative Registered Nurses)
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia)
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
OMS (Organização Mundial de Saúde)
CDC (Centers for Disease Control)
JCI (Joint Commission International)
SHEA (Society for Healthcare Epidemiology of America)

• APIC (Association for Professionals in Infection Control
and Epidemiology)
(Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico,
• SOBECC
Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização)
• ASPAN (American Society of Peri Anesthesia Nurses)
• ASA (American Society of Anesthesiologists)
• AANA (American Association of Nurse Anesthetists)
• NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence – UK)
• IHI (Institute for Healthcare Improvement)
• ABECLIN (Associação Brasileira de Engenharia Clínica)

COMO PARTICIPAR

1

Elaborar e implementar
o protocolo

4

2

Determinar as tecnologias
que serão utilizadas

Garantir implementação
do protocolo
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3

Capacitar a equipe na implementação
do protocolo e correta utilização
das tecnologias

Receber o comunicado sobre o
resultado das avaliações

A certificação terá validade de 01 ano, a partir da data de emissão do certificado. Ao final do período de validade, uma nova certificação
pode ser solicitada pela Instituição, que será avaliada pelos critérios vigentes na data em questão.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Os critérios que fazem parte do programa serão verificados no bloco operatório (profissional 3M com a liderança da instituição de saúde),
além da avaliação dos protocolos e laudos de manutenção, quando necessário, sob absoluto sigilo e ética profissional, sendo:

PRÉ OPERATÓRIO
PROTOCOLO

Protocolo Institucional de Prevenção de Infecção do Sítio Cirúrgico com recomendação formal para Tricotomia
Segura e Antissepsia cirúrgica.

RECOMENDAÇÃO

Recomendação formal para realização, quando necessária, tricotomia (tonsuramento) com Tricotomizador
Cirúrgico Elétrico para todas as cirurgias realizadas, sem reutilização de lâminas.

PREPARO
DE PELE

Preparo de pele ou mucosa com degermação seguida de enxágue e alcoolização da pele ou solução aquosa
em mucosa com Gluconato de Clorohexidine ou Iodóforo.

EDUCAÇÃO
PERMANENTE

Programa de educação permanente em Cirurgia Segura (atividades Perioperatórias) para os funcionários do
bloco cirúrgico e unidades de internação cirúrgica.

INTRAOPERATÓRIO
Manutenção dos campos cirúrgicos corporais secos durante o procedimento cirúrgico sem reposicioná-los.
CAMPOS

UNIDADE
ELETROCIRÚRGICA

Utilização de campos incisionais com o objetivo de manter a
antissepsia cirúrgica em procedimentos cardiológicos ou
ortopédicos ou neurológicos.
Protocolo Institucional de manutenção preventiva de unidades de eletrocirurgia.
Unidades de Eletrocirurgia com relatório de atividade elétrica e com etiquetas que evidenciam a calibração e manutenção
preventiva do equipamento.
Protocolo Institucional de Uso de Placa Adesiva Descartável.

PLACAS

NORMOTERMIA

Utilização de placa adesiva descartável com dorso transtermal,
anel de segurança e Monitoramento de Qualidade de Contato
(MQC).

Utilização de placa adesiva Descartável com dorso
transtermal e MQC.

Realizam prevenção de hipotermia não intencional, com aquecimento ativo do paciente, conforme protocolo da
instituição, em sala cirúrgica e quando necessário na
recuperação pós-anestésica.

PÓS OPERATÓRIO
PROTOCOLO

Protocolo Institucional de Prevenção de Infecção do Sítio Cirúrgico, com recomendações para a manutenção de
curativo em pós-operatório.

MANUTENÇÃO
DA FERIDA

Manutenção da ferida operatória com cobertura estéril e seca no pós-operatório.

Bretas - junho/11

BENEFÍCIOS PARA A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

Utilização correta das tecnologias 3M.

CAPACITAÇÃO
DA EQUIPE

Capacitação em Cirurgia Segura.
Entrega de certificados e pins para participantes.

Utilização correta das tecnologias 3M.
Entrega de certificados e pins para participantes.

RECONHECIMENTO

Até 2 certificados e 1 troféu.

1 certificado.

EDUCAÇÃO
CONTINUADA

Pôster Orientação em Boas Práticas em Cirurgia Segura.

Pôster Orientação em Boas Práticas em Cirurgia Segura.

Atualização Técnica através de literatura.

Atualização Técnica através de literatura.

EVENTOS
NACIONAIS*

Inscrição SOBECC.

Inscrição SOBECC somente para associados.

EVENTOS
INTERNACIONAIS*

Inscrição.

* desde que respeite o Código de Ética do Servidor Público e mediante prévia
aprovação da Instituição e da 3M.

PESQUISA*

Apoio através de Produtos.

INTERCÂMBIO
REGIONAL*

Profissional poderá ser convidado a fazer uma apresentação
em Instituição de outra região.
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