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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 tenha pacientes internados poderá 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 FIXAÇÃO SEGURA
O Programa de Certificação em Fixação Segura visa estabelecer um protocolo de fixação de cateteres para diminuir o desperdício e os custos para
o hospital, preservar o conforto do paciente e alinhar as Instituições de Saúde com as recomendações internacionais como as da INS (Infusion
Nurses Society), do CDC (Centers for Disease Control and Prevention), SHEA (The Society for Healthcare Epidemiology of America) e ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).
A terapia intravenosa (TIV) ocupa 75% do tempo dos profissionais de enfermagem, daí sua importância na priorização do planejamento dos
cuidados para com os pacientes.
A falta de um protocolo sistematizado para a fixação segura acarreta aumento de complicações como a flebite, o extravasamento e as infiltrações,
além de poder elevar as taxas de infecções associadas à TIV.

FUNDAMENTOS
Os requisitos são baseados em diretrizes publicadas e atualizadas da INS (Infusion Nurses Society, 2006), INS Brasil (2009), CDC (Centers For
Disease Control and Prevention, 2002) e ANVISA (2010).

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Os critérios que fazem parte do programa serão verificados nas unidades da Instituição pré-estabelecidas entre as partes, e avaliadas
pelo profissional 3M com a liderança da instituição de Saúde, bem como a implementação dos protocolos, sob absoluto sigilo e ética
profissional, sendo:
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COMO PARTICIPAR

1

Elaborar e implementar
o protocolo

4

2

Determinar as tecnologias que
serão utilizadas

Garantir implementação
do protocolo

5

3

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

Receber o comunicado sobre o
resultado das avaliações

VIGÊNCIA
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. Para garantir as recertificações,
deve-se proceder avaliações intermediárias trimestrais.

BENEFÍCIOS PARA A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

GUIDELINES

Guidelines INS

Guidelines INS

CAPACITAÇÃO
DA EQUIPE

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

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

RECONHECIMENTO

Troféu Urso de Diamante
Até 2 certificados
Cerimônia de Entrega da Certificação e
Reconhecimento da Equipe Interna do Hospital

SIMPÓSIOS 3M

Inscrição Garantida

CURSOS

Curso de TIV com Líderes de Opinião

CONGRESSO
NACIONAL*

Participação de um profissional da Instituição em
um congresso nacional da área

INTERCÂMBIO
REGIONAL*

O profissional poderá ser convidado a fazer uma
apresentação em Instituição de outra região



Mercado Hospitalar
Soluções para Assistência ao Paciente
3M do Brasil Ltda.

CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor
Help Line: 0800-0556903
e-mail:helplinehospitalar@mmm.com
www .3m.com.br

Troféu Urso de Ouro
1 certificado

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

