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Prefácio
Cabe aos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem normatizar e fiscalizar o exercício profissional 
de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem no intuito de oferecer segurança e qualidade em 
serviços prestados à sociedade pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem.

O Plenário do Conselho de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, em segunda gestão (2018-2020), 
cumpre a missão de ser órgão de excelência que valoriza as profissões de Enfermagem. Elenca, den-
tre os diversos projetos de seu planejamento estratégico, o desenvolvimento de campanhas para 
reconhecimento da profissão de Enfermagem, por meio do incentivo na construção de boas práticas 
para com os seus usuários.

Destaca-se o projeto Coren/PR Premia para homenagear profissionais que tenham prestado relevan-
tes serviços ou contribuído de forma significativa para o reconhecimento, visibilidade e consolidação 
da Enfermagem no Paraná.

Assim sendo, incitados pela Campanha Internacional Nursing Now, lançada no Brasil no mês de maio 
e no Paraná no mês de outubro do corrente ano, presenteamos os leitores com parte da história des-
te projeto. Aqui se apresentam as boas práticas de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, 
que foram compartilhadas com a autarquia na primeira gestão e parte da segunda.

Com mais de 100 mil trabalhadores inscritos, o Coren/PR atua com prioridade na fiscalização dos 
serviços de alta complexidade dos 339 municípios do Paraná. Com a publicação deste trabalho, es-
peramos que todos os profissionais paranaenses se sintam reconhecidos e também homenageados 
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por seu protagonismo do cuidar com ciência, arte e prática social, bem como por fazerem parte da 
maior força de trabalho em saúde no Brasil.

O livreto destaca, em categorias, as diversas áreas de conhecimentos e práticas de Enfermagem. Traz 
a expertise de profissionais que conhecem e exercitam o cuidado profissional com ética, dedicação, 
uso de tecnologias e empenho responsável, que resulta em fazer história com toda a dignidade e 
grandeza desta profissão.

Esperamos que este projeto tenha repercussão valorativa junto à sociedade que assistimos, bem 
como nos inúmeros campos de atuação, de hospitais a instituições de ensino, incluindo aqueles que 
as representam, engrandecendo e dando visibilidade cada vez mais imperativa aos profissionais de 
Enfermagem.

Simone Peruzzo 
Presidente do Coren/PR
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Introdução
A proposta de apresentar à sociedade o expressivo número de trabalhos e projetos dos profissionais 
de Enfermagem desenvolvidos no Paraná, e que foram submetidos ao projeto Coren/PR Premia, é 
uma iniciativa para ampliar a visibilidade desta profissão que responde por grande parte das ativida-
des de saúde em instituições públicas e privadas, escolas e universidades do Estado.

Desde 2016, quando a Plenária do Coren/PR decidiu estabelecer o projeto para premiação daque-
les que tenham prestado relevantes serviços ou contribuído de forma significativa para o reconhe-
cimento, visibilidade e consolidação da Enfermagem, foram inscritos 167 projetos no Prêmio, dos 
quais 44 foram declarados vencedores nas categorias Destaque e Reconhecimento.

Nesse período, entre 2016 e 2019, foram homenageados 11 profissionais de Enfermagem por indica-
ção do Plenário. São pessoas que contribuíram ou contribuem de forma significativa para a valoriza-
ção da categoria e que desenvolvem atividades diferenciadas na área de forma a mostrar à sociedade 
o protagonismo da Enfermagem.

Este livreto ‘Mostra Coren/PR Premia’ antecede um novo modelo de publicação que deverá ser pro-
duzido a partir das próximas edições do Prêmio, cujo formato será definido no edital de inscrições 
de 2020, prevendo que cada inscrito envie artigo sobre o trabalho apresentado, o que vai compor os 
Anais Coren Premia de cada ano.
Foi decidido apresentar não apenas os trabalhos premiados, mas todos os inscritos para mostrar que 
o Paraná tem iniciativas importantes da Enfermagem, que são dignas de exposição pública. 
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O material está dividido em capítulos:

Capítulo 1 – Premiados nas categorias Destaque e Reconhecimento; 
Capítulo 2 – Homenageados; 
Capítulo 3 – Demais inscritos. 

O material contempla as edições do Coren/PR Premia de 2016 a 2019, realizadas durante a gestão 
2015-2017 e em parte da segunda gestão da atual diretoria – 2018-2020.

O lançamento da ‘Mostra Coren/PR Premia’ também é um elemento a mais do Paraná na campanha 
internacional Nursing Now. Uma contribuição do Conselho Regional de Enfermagem para mostrar 
ao país e ao mundo a grande capacidade de inovação dos profissionais de Enfermagem do Paraná 
na arte e ciência do cuidar, com responsabilidade ética e social, prestando atendimento à sociedade 
com qualidade e segurança.
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Homenageados
O Coren PR Premia, na modalidade Homenagem, busca reconhecer a liderança, protagonismo e con-
tribuições dos colegas junto à Enfermagem paranaense. As indicações são elencadas pela diretoria e 
conselheiros e aprovadas em reunião plenária.

2016

Neuza Aparecida Ramos
Enfermeira formada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), em 1961. Em 
1967, chegou em Curitiba para trabalhar na Escola de Auxiliares de Enfermagem “Caetano Munhoz 
da Rocha”. Foi a primeira presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. Homenagem 
por sua trajetória profissional e contribuição à Enfermagem paranaense. O Centro Acadêmico de En-
fermagem da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) leva o nome dela. A professora foi 
pró-reitora de administração da instituição.

Capítulo

1
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Marilene Loewen Wall
Enfermeira formada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Enfermagem Obs-
tétrica. Mestre e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora do Departamen-
to de Enfermagem da UFPR desde 1993. Diretora de Enfermagem do Hospital de Clínicas da UFPR de 2011 
a 2015. Sua liderança possibilitou a estruturação e reorganização da Diretoria de Enfermagem, bem como 
a ampliação dos espaços da enfermagem naquele hospital. Homenagem pelas trajetórias profissional e 
acadêmica comprometida e pelo impacto de sua atuação como dirigente em favor da categoria.

2017

Caroline Simionato Zander
Enfermeira formada pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais (Cescage), em 2007. Pós-gra-
duada em Gestão em Saúde pela Unicentro (2015) e pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas. 
Profissional com experiência em Enfermagem de Urgência e Emergência, Atendimento Pré-hospitalar 
e Unidade de Terapia Intensiva. Homenageada pela implantação do Projeto Encontros de Sistematiza-
ção da Assistência de Enfermagem dos hospitais e instituições de ensino de Ponta Grossa e região.

2018

Márcia Cecília Huçulak
Enfermeira formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Pós-graduação em 
Saúde Coletiva pela ENSP/FIOCRUZ e mestrado em Planejamento e Financiamento em Saúde pela 
Universidade de Londres. Servidora da Prefeitura Municipal de Curitiba desde 1986, onde foi d i r e -
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tora do Centro de Controle Avaliação e Auditoria. Na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná foi 
diretora de Serviços de Saúde, superintendente de Gestão de Serviços de Saúde e superintendente 
de Atenção à Saúde. Foi consultora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 
Secretária Municipal da Saúde de Curitiba a partir de 2017. Homenagem pela atuação e liderança na 
gestão de Políticas Públicas, contribuindo para a consolidação da categoria profissional.

2019

Clodoaldo Fernandes dos Santos
Enfermeiro formado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão – PR. Especialista em Gestão dos 
Serviços de Saúde, Gestão de Vigilância em Saúde. Foi secretário municipal de saúde e Vice-Prefeito 
de Nova Tebas, onde atualmente é Prefeito e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª 
Regional de Saúde, de Ivaiporã. Homenagem por sua atuação na gestão pública de saúde, valorização 
da categoria e como município cooperado na criação e implantação de protocolos de enfermagem.

Cristiane Martins Pantaleão
Enfermeira formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Secretária muni-
cipal de saúde de Ubiratã/PR. Presidente do Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems-PR). Homenagem por sua atuação proativa na gestão pública, em defesa ao SUS e aumento 
da visibilidade da categoria no Paraná e Brasil. 

Eliana Portella Carzino
Enfermeira formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em 1968. Especia-
lista em Enfermagem Obstétrica. Mestrado em Pedagogia Universitária Educação pela PUC-PR 
(1994). Docente na PUC-PR e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Responsável pela presidência 
do Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da Secretaria Estadual de Saú-
de. Homenagem pela incansável luta e atuação histórica na Enfermagem, especificamente nas 
áreas materna e infantil.
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Maria Angélica de Marco Sansana
Enfermeira formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Intensivista da UTI do 
Hospital São Lucas com expertise no cuidado de pacientes com E.L.A – Esclerose Lateral Amiotrófi-
ca. Homenagem pela liderança exercida junto à equipe de enfermagem na prestação da assistência 
segura, humanizada e de qualidade junto aos pacientes e familiares daquela unidade. 

Maria Goretti David Lopes
Enfermeira formada pela UEL e especialista em Recursos Humanos. Diretora e presidente da ABEn 
Nacional, presidente do Conselho Estadual de Saúde e vereadora em Curitiba, londrinense com 
liderança reconhecida nacionalmente nas lutas da enfermagem. Atuou como diretora executiva do 
Coren/PR Gestão 2015 – 2018 e primeiro trimestre de 2019, sendo responsável pela reorganização 
administrativa e financeira da autarquia. Servidora da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 
onde atua como diretora de Atenção à Saúde e Vigilância. Homenagem pela permanente atuação 
proativa em defesa da enfermagem paranaense e brasileira, como gestora pública de saúde e em 
defesa do Sistema Único de Saúde. 

Rubens Griep
Enfermeiro formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em 1997, e em Gestão 
Pública pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) em 2011; mestrado em Mídia e Conhecimento pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual 
de Londrina (UEL). Docente universitário. É liderança expressiva no oeste do Estado. Homenagem por 
sua atuação como Secretário de Saúde Municipal de Cascavel e na presidência do CRESEMS da 10ª 
Regional de Saúde.

 
Sonia Silva Marcon
Enfermeira formada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestrado em Enfermagem e dou-
torado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Docente, pesquisadora da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), criou a Revista Ciência, Saúde e Cuidado, atuando como 
presidente do Conselho Editorial. Homenagem pela atuação na áreas áreas acadêmica e científica, na 
produção e divulgação do conhecimento.
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Premiados
Destaque e Reconhecimento

Capítulo

2
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Gestão

2016
Claudimeri Dadas de Oliveira
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Vita – Curitiba

UNIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
Padronização e unificação do Sistema de Gestão do Serviço de Enfermagem do Hospital Vita Batel e 
Vita Curitiba, cuja implantação e manutenção são baseadas nos princípios da segurança assistencial. 
Dentre os resultados obtidos está a melhoria dos indicadores avaliados, dos quais se destacam o ris-
co de broncoaspiração, risco de sangramento, risco de flebite, risco de hipotermia, risco de hipoxia, 
risco de queda e risco de úlcera por pressão.

2017
Mariana Richter Reis
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Santa Cruz – Curitiba

TRANSFORMAÇÃO DO PERFIL DOS ENFERMEIROS ATRAVÉS  
DO GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM
Gerenciamento e readequação no perfil dos enfermeiros da Instituição voltados para o autorreco-
nhecimento e importância do seu trabalho a fim de evitar desvio de função. Após identificação de um 
diagnóstico inicial obtido por meio de questionário aplicado aos enfermeiros, foram elaboradas etapas 
para a readequação contemplando ações pertinentes à Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE). Os resultados indicam mudança de perfil dos setores e da equipe, recertificação do hospital em ONA 
3 e melhoria da qualidade da assistência nos indicadores assistenciais e de gerenciamento de risco.
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2018
Ana Letícia Pinto Bertoti  
Cargo e instituição: enfermeira do “Hospital Regional do Sudoeste Dr Walter Alberto Pecoits”

PROJETO ECO-AR  DE CONTRAREFERÊNCIA HOSPITALAR
Elaboração de formulários de contrareferencia de gestantes, puérperas e recém-nascidos, preenchi-
dos pela equipe multidisciplinar após a alta hospitalar e encaminhados aos responsáveis pela aten-
ção primária de residência dos pacientes, com devolutiva para o hospital do segmento ao cuidado 
do usuário. As melhorias na qualidade da assistência são percebidas pelo hospital nos atendimentos 
ambulatóriais e no relato dos profissionais das secretarias municipais envolvidos na contribuição 
para o atendimento dos usuários pós-alta hospitalar.

Patrícia Aparecida de Oliveira Fuchs  
Cargo e instituição: enfermeira no Pronto Atendimento do Hospital Marcelino Champagnat

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ANJO
Desenvolvimento de um programa criado com o objetivo de facilitar o processo de adaptação do 
novo colaborador à instituição, de forma humanizada. Os novos colaboradores terão um profissional 
de referência, escolhidos pelo gestor, denominado “Anjo” preparado previamente para acompanhar e 
treinar o colaborador recém-chegado à instituição. Os resultados indicam redução de 12% das resci-
sões antes ou ao término do contrato de experiência, satisfação do colaborador “Anjo” (o qual ganha 
como prêmio uma folga ao final do processo) e o reconhecimento dos novos colaboradores.

Jhosy do Carmo Gomes Lopes
Cargo e instituição: enfermeira na Gerência de Enfermagem do “Hospital Marcelino Champagnat”

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE CONFORMIDADE DA HABILITAÇÃO  
DA ENFERMAGEM PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
Implantação do processo de conformidade da habilitação da enfermagem através do processo de valida-
ção de diplomas, controle da validade da identidade profissional e controle da inadimplência realizado 
pelo departamento de Recursos Humanos do hospital após capacitação e elaboração de Procedimento 
Operacional Padrão. Os resultados indicam que 100% das admissões são feitas após a confirmação de ve-
racidade do diploma, redução da inadimplência e 100% das identidades profissionais dentro da validade.
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Alexander Fuscolin Soares
Cargo e instituição: enfermeiro no Hospital Universitário Cajuru - Curitiba

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE LEITOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU
Instituição do processo de gerenciamento de leitos atendendo à Portaria GM 3.390, de 30 de dezembro 
de 2012, com a criação do Núcleo Interno de Regulação (NIR). Dentre os resultados obtidos, destaca-se 
a interferência positiva do NIR nos pontos mais críticos da gestão de leitos na instituição, melhoria na 
comunicação entre os setores, diminuição do tempo de permanência do paciente no hospital.

José André Przybytovicz Andrade de Lima
Cargo e instituição: enfermeiro da prefeitura de Ponta Grossa

ACREDITAÇÃO HOSPITALAR DA UPA SANTA PAULA
Projeto de Acreditação Hospitalar em unidade de pronto atendimento sob liderança de enfermeiro, 
contemplada por cinco etapas: tomada de decisão na busca pela acreditação; diagnóstico organiza-
cional com base no Manual Brasileiro de Acreditação; criação do Núcleo de Segurança do Paciente e 
Qualidade (NSPQ); elaboração de plano de ação e como última etapa, a realização de treinamentos e 
cultura de segurança. Dentre os resultados obtidos destacam-se a política e identificação do pacien-
te e registro seguro, implantação de protocolo de transferência segura e dor torácica, gerenciamento 
de processos, protocolo de classificação de risco e gerenciamento de riscos assistenciais.

Elizabeth Bernardino
Cargo e instituição: enfermeira no Complexo Hospital de Clínicas/UFPR

PROGRAMA DE GESTÃO DE ALTA
Implementação da Unidade de Gestão de Alta (Enfermeiro de Ligação), pioneira no Brasil, caracte-
riza-se como ferramenta administrativa direcionada à promoção e a intervenções mais efetivas e 
planejadas numa perspectiva de integração com outros pontos da rede de atenção à saúde para 
garantir o bem-estar, autocuidado, autonomia e acesso aos recursos disponíveis para recuperação 
da saúde/qualidade de vida.
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2019
Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed – Ponta Grossa RECONHECIMENTO

ESTRUTURA DE INDICADORES DE GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GESTORES
Estabelecimento de uma Estrutura de Indicadores de Gestão para o desenvolvimento das compe-
tências de gestão pelos enfermeiros coordenadores de todas as unidades do Hospital Unimed. Os 
resultados indicam maior iniciativa e proatividade dos enfermeiros pela busca de informações, do 
fortalecimento no pensamento crítico e da identificação das fragilidades nos processos da unidade e 
assistência, redução de IRAS, Turnover de enfermagem e custos setoriais.

Aline Marieli Jochem Biezus
Cargo e instituição: enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ATRAVÉS DA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL
Reorganização da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de forma que as coor-
denações e/ou direções fossem realizadas por enfermeiros; a composição da equipe buscou contem-
plar a experiência profissional na área de gestão pública e a consolidação dos serviços com profissio-
nais de carreira.
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Educação Permanente

2016
Leomar Albini
Cargo e instituição: enfermeira no Complexo Hospital de Clínicas/UFPR

COMITÊ TRANSFUSIONAL
Desenvolveu, com outras enfermeiras do Comitê Transfusional, na busca de alternativas para o desen-
volvimento de práticas educativas, aulas formais de curta duração, repetidas em diferentes dias e horá-
rios, orientações no local de trabalho e curso a distância (online) sobre Segurança Transfusional: cuida-
dos da enfermagem, garantindo na Instituição o consumo de 206.616 unidades de hemocomponentes 
e apenas um caso de reação gravíssima relacionada a falhas no procedimento de Enfermagem.

2019
Emanoel Severo
Cargo e instituição: enfermeiro no Núcleo de Educação Permanente do Hospital Santa Cruz – Curitiba

USO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA TREINAMENTO DA EQUIPE
Desenvolvimento do Centro de Simulação Realística do Hospital Santa Cruz para oferecer treinamen-
tos à equipe de enfermagem sobre temas como: identificação dos pacientes, comunicação efetiva e 
abordagem teórico-prática das demais metas de segurança do paciente e procedimentos de enfer-
magem. Os resultados indicados apresentam impactos nas notificações dos eventos adversos regis-
trados, garantia de segurança assistencial pela aptidão de 100% dos profissionais treinados.
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Atenção Primária à Saúde

2016
Agostinho Vanderlei Basso
Cargo e instituição: enfermeiro na Prefeitura Municipal de Irati

“A ARTE DE VENCER SEMPRE”, SUPERAÇÃO E VISIBILIDADE DA ENFERMAGEM
Ampla atuação em Saúde Pública, foi pioneiro na implantação da primeira equipe de Saúde da Família 
da 4ª Regional de Saúde. Recebeu o Título de Cidadão Honorário de Irati. É ouvidor municipal do SUS e 
coordenador do Serviço de Educação Permanente, levando conhecimento e capacitando os servidores 
municipais de Irati. É professor em enfermagem e autor do livro motivacional “A Arte de Vencer Sempre”.

2019
Jackeline da Rocha Vasques
Cargo e instituição: enfermeira na Secretaria Estadual de Saúde

IMPLANTAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE INFECÇÕES CONGÊNITAS NO PARANÁ
Implantação do Comitê Estadual de Infecções Congênitas – STORCH+Z (sífilis, toxoplasmose, rubéo-
la, citomegalovírus, herpes e zika) composto por entidades institucionais e voluntariadas que men-
salmente fazem reuniões para sensibilizar os profissionais, gestores e instituições de saúde sobre o 
impacto das infecções relacionadas o STORCH+Z em gestantes e crianças a fim de realizar ações con-
juntas para melhoria da assistência. Dentre os resultados destacam-se a identificação de fragilidades 
na rede de atenção materno-infantil, o planejamento de ações, o monitoramentos e a avaliação le-
vantados a partir do diagnóstico situacional e plano estratégico estadual.
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Qualificação Profissional

2017
Cilene Teixeira Guimarães
Cargo e instituição: enfermeira, coordenadora de cursos na Irmandade Santa Casa de Londrina (ISCAL)

PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM
Disponibilização do Curso de Especialização de Formação Pedagógica em Educação Profissional na 
Área da Saúde, através da parceria entre o Centro de Educação Profissional Mater Ter Admirabilis e o Pro-
jeto de Profissionalização dos Trabalhadores da área de enfermagem  (PROFAE) por meio do Ministério 
da Saúde e Secretaria de Gestão de Investimento em Saúde. Os resultados indicam a formação de no-
vos técnicos de enfermagem com qualidade e excelência e a qualificação dos profissionais enfermeiros.

2018
Juliana Marcon Hencke /
Giseli Aparecida Ragugneti de Goes
Cargo e instituição: enfermeiras na Atenção Primária à Saúde (SMS Curitiba)

ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)  
PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CURITIBA
Elaboração de Manuais de Procedimento Operacional Padrão (POP) em 3 Módulos: Prevenção e Con-
trole de Infecção, Procedimentos Assistenciais e Atendimento. Os Manuais contemplam objetivo, 
material necessário, periodicidade e o responsável pela execução. Os documentos foram disponibili-
zados em formato eletrônico no Sistema e-Saúde, utilizado no município de Curitiba, no Módulo de 
Documentos Orientativos para consulta dos profissionais.
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Alessandra Partica de Aguiar
Cargo e instituição: enfermeira no Centro de Ensino dos Campos Gerais - CESCAGE

PROJETO EDUCATIVO/COMPETITIVO NURSE CHEF
Elaboração de uma metodologia de avaliação da disciplina de Semiotécnica aplicada à enfermagem 
do curso de graduação em enfermagem. Com intenção de despertar o interesse e comprometimen-
to do aluno, o Projeto Nurse Chef é utilizado como uma ferramenta didática lúdica na qual os acadê-
micos são avaliados pelo desempenho no jogo (pontuação) e atitudes observadas enquanto crité-
rios avaliativos. Os resultados indicam maior comprometimento e responsabilidade dos acadêmicos 
bem como o entendimento da sua importância para a formação do enfermeiro.

Rosana Medeiros
Cargo e instituição: enfermeira docente do centro de educação profissional Mater Ter Admirabilis

ATIVIDADES DE DOCÊNCIA NO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Indicação da instituição pelo reconhecimento da professora na aplicação de metodologias diferen-
ciadas, por meio de pedagogia humanizada, voltada para a formação integral dos técnicos em en-
fermagem. Aponta que seus alunos são destaque na sociedade de Londrina e região, por estarem 
capacitados para um trabalho diferenciado, com comprometimento e humanizado.

2019
Clóris Regina Blanski Grden
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais/UEPG

ATUAÇÃO DA RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE NO PROGRAMA  
CENTRO RURAL DE TREINAMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA – CRUTAC
Idealização do Projeto de Extensão “Atuação da Residência Multidisciplinar em Saúde do Idoso no 
CRUTAC”, no qual os residentes realizam ações de saúde junto à população idosa, visando à inserção da 
comunidade nas redes locais de atenção à saúde com atenção centrada no idoso,  família, história de 
vida, contexto social e reconhecimento das necessidades de saúde da população rural. Os resultados 
indicados relatam o benefício de 160 idosos em atendimentos individuais e coletivos e a integração dos 
residentes com a equipe de saúde da ESF e comunidade indicou melhora na qualidade da assistência.
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Luciane Patrícia Andreani Cabral
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais/UEPG

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  
EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DOS CAMPOS GERAIS
Implantação do Programa de Residência Multiprofissional em saúde no Hospital Universitário Re-
gional dos Campos Gerais com a inclusão de sete programas: Intensivismo, Saúde do Idoso, Neo-
natalogia, Reabilitação, Urgência e Emergência, Enfermagem Obstétrica e Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial. Os resultados indicados apontam para o benefício da comunidade por tratar-se de 
uma especialização em serviço, bem como a necessidade de atualização pelos preceptores.

Louise Bueno Lelli Tominaga
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital do Trabalhador (SESA/PR)

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM  
OBSTÉTRICA NO HOSPITAL DO TRABALHADOR
Implantação do Programa de Residência Multiprofissional em Enfermagem Obstétrica em parceria 
com a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) com cenário de prática no Hospital do Trabalhador, 
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e Complexo Hospital de Clínicas/UFPR.

Marly Bittencourt Gervásio Marton
Cargo e instituição: enfermeira na Clínica Cuidar dos Pés

PIONEIRISMO NA ESPECIALIDADE DE PODIATRIA NO ESTADO DO PARANÁ
Inauguração da Clínica Cuidar dos Pés pela primeira enfermeira podiatra do Estado do Paraná. A Clí-
nica oferece tratamentos para calos e calosidades, verrugas plantares, unhas encravadas, fissuras de 
calcanhar, pés de idosos, pés de pacientes diabéticos e prevenção de agravos, além da possibilidade 
de formação na área de podiatria. Dentre os resultados indicados evidenciam-se a autonomia do 
enfermeiro e o avanço técnico-científico, bem como a prevenção de agravos e melhora na qualidade 
de vida dos pacientes.
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Mayckel da Silva Barreto
Cargo e instituição: enfermeiro, docente na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari 
(Fafiman) e Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (Facinor)

INCENTIVO ÀS BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE CRÍTICO
Atuação enquanto docente na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Mandaguari (Fafiman), ela-
borando e implementando atividades para incentivar o ensino a pesquisa na área de enfermagem 
em cuidados críticos, sensibilizando os acadêmicos a respeito da importância  das boas práticas no 
cuidado aos pacientes e suas famílias.
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Assistência

2017
Hangela Pilon / Ricardo Garcia Colombo /
Camila da Silva Lima / Lúcia Silva de Paula
Cargo e instituição: enfermeiros no Hospital Nossa Senhora do Rocio

Fernanda Daiane Almeida
Cargo e instituição: técnica de enfermagem no Hospital Nossa Senhora do Rocio

ATENDIMENTO À GESTANTE GEMELAR COM MORTE ENCEFÁLICA
Relato da experiência de uma equipe de enfermagem no atendimento de uma gestante com mor-
te encefálica com gestação de gemelar. A equipe de enfermagem proporcionou cuidado sistema-
tizado à gestante e contribuiu para que fosse possível realizar o parto gemelar com sucesso após 
123 dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva. Dentre os resultados indicados, há relato do 
nascimento dos gemelares com estado de saúde compatível com a prematuridade que nasceram (27 
semanas); assistência à gestante livre de colonização por germes multirresistentes, lesão por pressão; 
reconhecimento internacional dos cuidados realizados pela equipe.

2019
Ana Carolina Santos Ribas Ceruti / Lígia Fátima Simões
Cargo e instituição: enfermeiras na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, da SMS de Curitiba.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAÚDE OUVIDOR 
PARDINHO
Realização da avaliação da qualidade de vida dos servidores da unidade de saúde Ouvidor Pardi-
nho através do Questionário SF36, seguida de 3 encontros com coaching com duração de 3 horas 
com foco no desenvolvimento da postura pessoal e profissional e sessões de auriculoterapia. Os 
resultados indicam a qualificação e valorização dos profissionais, visibilidade do indivíduo e do seu 
processo de trabalho, melhora do clima organizacional, qualificação da assistência, maior confiança 
na instituição e perspectiva de implantação de práticas semelhantes para todos os servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Ednilse F. Carvalho
Cargo e instituição: enfermeira no Pequeno Cotolengo Paranaense

ASSISTÊNCIA INTEGRADA  A PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS
Acolhimento e assistência para pessoas com deficiências físicas e intelectuais que foram abando-
nadas pelas suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco. A Instituição conta 
com 17 especialidades que atuam diretamente na reabilitação e melhora da qualidade de vida dos 
pacientes, destacando-se como uma das principais instituições filantrópicas de Curitiba. O trabalho 
diferenciado e o envolvimento da equipe resultaram na implantação de comissões internas, contra-
tação de profissionais de enfermagem, de enfermeiro para educação continuada e a implantação do 
Programa de Qualidade.

Eveli Laurianti
Cargo e instituição: enfermeira no Pronto Atendimento do Hospital do Trabalhador

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LEAN NAS EMERGÊNCIAS
Implantação e implementação do Projeto Lean, do Ministério da Saúde, para melhoria do proces-
so baseado em tempo e valor, para assegurar fluxos contínuos, eliminar desperdícios e atividades 
de baixo valor agregado através de mudanças nos fluxos, rotinas e estrutura física. Os resultados 
indicam a redução de tempo de espera em aproximadamente 8 horas, aumento do número de  
atendimentos de 5000/mês para 6200/mês com melhora da qualidade da assistência, redução de 
custos, redução de estresse laboral, melhora no relacionamento interpessoal e minimização de 
conflitos.
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Educação em Saúde

Raul Joel Rosa
Cargo e instituição: enfermeiro na Unidade de Saúde Martinópolis, da Secretaria Municipal de Saúde 
de São José dos Pinhais

PROJETO VEREDAS
Realização do Projeto Veredas, oferecido para os idosos da Unidade de Saúde Martinópolis, para 
conscientização sobre a promoção da saúde e prevenção de doenças com atividades assistenciais e 
educativas, dentre elas, o condicionamento físico em grupo, orientação de saúde bucal, oficinas de 
artesanato, atividades lúdicas e passeio em cidades históricas. Os resultados indicam maior adesão 
ao tratamento, melhoria na autoestima e autonomia, participação nos eventos, recuperação do qua-
dro de depressão, esclarecimento de dúvidas e a possibilidade de suprir necessidades básicas dos 
lares por meio da troca solidária entre o grupo.

Ana Paula Xavier Ravelli
Cargo e categoria: enfermeira, docente na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

PROJETO “CONSULTA PUERPERAL DE ENFERMAGEM”
Realização de um projeto de extensão no qual, professores, acadêmicos e residentes realizam edu-
cação em saúde com puérperas internadas em maternidades dos SUS. A primeira abordagem é co-
letiva, e a segunda é realizada de maneira individual respeitando a singularidade de cada paciente 
e esclarecendo dúvidas. Os resultados indicam impacto social na vida das mulheres atendidas pelo 
conhecimento adquirido que resultou em empoderamento e maior adesão ao aleitamento mater-
no exclusivo.
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2018
Danielle Marques da Silva Prevedello
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Marcelino Champagnat

REVISÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DOS PACIENTES E FAMILIARES
Formação de um grupo multiprofissional composto por enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, 
psicologo, fonoaudiologo, médico e pastoral, para Revisão da Política de Educação dos Pacientes e 
Familiares com objetivo de identificar as necessidades de educação de cada paciente permitindo o 
planejamento necessário ao paciente e familiar desde o momento da admissão.

2019
Gisela Maria Assis
Cargo e instituição: enfermeira do Hospital de Clínicas do Paraná - Curitiba

ESTRUTURAÇÃO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE  
A PESSOAS COM DISFUNÇÃO MICCIONAL
Implantação do ambulatório de enfermagem para atendimento de incontinências, de pacientes com 
possibilidade de resolução conservadora do caso e divulgação de medidas de prevenção e trata-
mento inicial da incontinência urinária. Dentre os resultados, houve redução no número de cirurgias 
para correção de incontinência urinária e de prolapsos, melhora na qualidade de vida dos pacientes, 
implantação de pessários (único pelo SUS no país) e fortalecimento da atuação profissional do en-
fermeiro.
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Sistematização da Assistência de Enfermagem

Juliana Aparecida Spiguel de Araújo
Cargo e instituição: enfermeira do Hospital Santa Cruz - Curitiba

IMPLANTAÇÃO DO QUADRO DE GESTÃO VISUAL EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO
Reestruturação de quadro de gestão visual implementado em unidade de internação, contendo da-
dos estruturados para dados do paciente e variáveis referentes a riscos e pendências, diferenciadas 
por cores. A avaliação foi positiva, pois possibilitou a inclusão sistemática de informações particula-
res de cada paciente, facilitando a visualização por enfermeiro, técnicos de enfermagem e equipe 
multidisciplinar.

2018
Rosana Furman Andreatta
Cargo e instituição: enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba

CONSULTA DE ENFERMAGEM AO OSTOMIZADO NA  
CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Organização do novo fluxo de atendimento do Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomiza-
das, para usuários do SUS em pós-operatório mediato ou com complicações relacionadas ao esto-
ma. Podem ser agendadas via Central de Marcação ou em uma unidade de saúde de referência do 
usuário. Importante estratégia para visibilidade do enfermeiro, já que se trata de iniciativa inédita o 
agendamento de consulta especializada.
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Vivian Patrícia Raksa
Cargo e instituição: enfermeira na Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUP) da Se-
cretaria Estadual de Saúde  (SESA).

IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO SAE EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO UNIDADES SESA/PARANÁ
Realização da implantação das etapas do processo de enfermagem no Prontuário Eletrônico GSUS 
(Sistema de Gestão Hospitalar e Ambulatorial). Para tanto, foram realizadas reuniões do Grupo de 
Trabalho de Sistematização da Assistência (GT SAE) formado por representantes de 15 hospitais do 
Estado e realizadas capacitações para a implementação, qualificando aproximadamente 2700 profis-
sionais de enfermagem. Os resultados indicados foram o desenvolvimento do sistema informatizado 
para o registro do processo de enfermagem.

André Takayama / Regiane Decól da Souza   
e equipe de enfermagem
Cargo e instituição: enfermeiros do Hospital Waldemar Monastier

IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE ENFERMAGEM NA PLATAFORMA GSUS
A implantação iniciou pelo levantamento das Necessidades Humanas Básicas, dos diagnósticos e 
intervenções de enfermagem na taxionomia CIPE. Elaborado manual interno para utilização da fer-
ramenta, com viabilização de e-mail para sugestões de acréscimos aos diagnósticos e intervenções 
não contemplados. Apontado como resultados a facilidade e agilidade na formalização do processo 
de enfermagem, padronização dos registros e fomento ao raciocínio clínico dos enfermeiros.

Gabriela Osório Flores / 
Vanessa Ferreira de Paula Laplechade
Cargo e instituição: enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba

INFORMATIZAÇÃO DA SAE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DE CURITIBA
Desenvolvimento de prontuário eletrônico do paciente integrado a SAE, facilitando o fluxo e o pro-
cesso de trabalho da enfermagem nas UPAs, bem como a integração com as informações da equipe 
multidisciplinar. O prontuário eletrônico do paciente possibilitou a consolidação de ferramenta para 
a Sistematização da Assistência de Enfermagem, favoreceu a interdisciplinaridade e integração da 
rede da Secretaria Municipal de Saúde.
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2019
Dryelle Soster Shiguihara / Pedro Iwaí
Cargo e instituição: enfermeira e físico médico do Hospital do Câncer UOPECCAN - Umuarama

FERRAMENTA DE ORIENTAÇÃO DE CONDUTA CLÍNICA DO ENFERMEIRO EM RADIOTERAPIA
Implementado instrumento no Tasy® baseado em descrição científica do Radiation Therapy Oncology 
(RTOG) sobre toxicidades agudas e tardias na epiderme, a radiodermite, traz informações como inci-
dência, prevalência e características da lesão tornando precisa a prevenção a este agravo de saúde. 
A geração de relatórios informatizados dos dados clínicos e das condutas por parte da equipe de 
enfermagem propiciaram o controle de informações sobre a radiodermite.
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Segurança do Paciente 

2017
Denise Jorge Munhoz da Rocha
Cargo e instituição: enfermeira no Serviço de Vigilância e Segurança do Paciente do Complexo Hos-
pital de Clínicas da UFPR

CONSTRUÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA
Construção de um Programa de Segurança previamente à legislação brasileira, que foi desenvolvi-
do a partir de um diagnóstico preliminar da situação institucional, de auditorias internas,  reuniões 
mensais, sensibilização e capacitação da equipe, realização de grupos de trabalho, notificação/inves-
tigação/monitoramento de indicadores, desenvolvimento de ciclo de melhoria e estabelecimento 
de diretrizes de segurança e qualidade. Dentre os resultados obtidos estão a Certificação de Acredi-
tação Hospitalar ONA nível 01, criação de Grupos Internos de Qualidade, implantação de auditorias 
internas e criação do Núcleo de Segurança do Paciente.

2018
Daiane Maria da Silva Marques
Cargo e instituição: enfermeira no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar no Hospital das Nações

PROMOÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS NA PREVENÇÃO DE IRAS
Adoção de medidas para sensibilização da equipe através de campanhas internas no Hospital das Na-
ções. Uma das estratégias utilizadas recebeu o nome de “Dark Box”, uma caixa preparada com luz negra 
que possibilita a visualização de vestígios do “Glo Germ” que simula as bactérias presentes nas mãos. 



Pág. 36

Dentre os resultados obtidos estão a adesão da equipe às campanhas, aumento da utilização do ál-
cool para higienização das mãos e diminuição das taxas de IRAS no hospital.

Marzi Maria Molinete
Cargo e instituição: enfermeira no Instituto Policlínica PB

GERENCIAMENTO DE PROTOCOLOS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS E LESÃO POR PRESSÃO
Aplicação das Escalas de Morse e Braden pelo enfermeiro do Núcleo de Segurança do Paciente (ex-
clusivo para atuar na prevenção de eventos adversos) para garantir ações voltadas para a segurança 
do paciente e monitoramento por meio do acompanhamento de indicados. Os resultados indicados 
apontam para mudança na qualidade da assistência e investimentos voltados para a assistência.

2019
Dayanne Domaski da Paixão /
Mayara Eloize Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiras do Hospital das Nações – Curitiba

PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE
Implantação de ações para prevenção de lesões de pele por meio da reformulação e criação da Co-
missão de Prevenção de Lesões de Pele, composta por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutri-
cionistas e farmacêuticos. Dentre os resultados indicados estão a criação de protocolo para preven-
ção de lesões de pele, diminuição da incidência de lesões evidenciada pelo envolvimento da equipe 
nas ações de prevenção e participação da Comissão em eventos científicos.

Elisangela Dalmaz Freitas / Regiane Decol de Souza /
Suelen Filleti Penha / Solange Cristina Moreira
Cargo e instituição: enfermeiras no Hospital Infantil Waldemar Monastier – Campo Largo/PR

PROJETO LINHA SEGURA
Elaboração e implantação de um processo de trabalho para aumentar a segurança do paciente pedi-
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átrico. Foi elaborada uma linha de trem e disponibilizado um trem para fazer o transporte da unidade 
de internação até o centro cirúrgico, no qual o voucher de entrada seria a pulseira de identificação 
do paciente. Como resultados indicados estão a melhoria na qualidade da assistência e segurança 
cirúrgica, humanização no atendimento, diminuição do estresse e ansiedade no pré-operatório.

Cláudia Regina Bianeto
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed Ponta Grossa

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA COM  
REALIZAÇÃO DE CHECK LIST – PIT STOP – PONTA GROSSA/PR
Palavra-chave: elaboração de protocolo
Elaboração de Protocolo de Cirurgia Segura com Realização de Check list – Pit Stop de pacientes que 
internam para realização de qualquer tipo de procedimento cirúrgico, seja ele de urgência-emergên-
cia-eletrivo ou ambulatorial. O Check list é aplicado na admissão do paciente e repasado no sistema Tasy 
via Clepa ou Avaliações e Monitoramento para o seu acompanhamento durante os procedimentos.

Jeferson Bueno de Lima Souza
Cargo e instituição: enfermeiro no Hospital Santa Cruz - Curitiba

CONSCIENTIZAÇÃO DO USO RACIONAL DE LUVAS
Elaboração de projeto para conscientização do uso racional de luvas durante a assistência e o trans-
porte de pacientes após discussões com a equipe multiprofissional. Os resultados indicam mudança 
de cultura em relação a importância do uso racional de luvas e higienização das mãos, melhora dos 
indicadores avaliados, redução do número de colonizações e redução de custos.
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Gestão

2019
Rosane Lucia Laynes
Cargo e instituição: enfermeira na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Trabalhador

ATENDIMENTO PERSONALIZADO AO PACIENTE ATRAVÉS DE ESCALA FIXA
Utilização de escala dos técnicos de enfermagem fixa por 15 dias para cuidado integral dos pacientes 
internados na Unidade de Terapia Intensiva para melhorar o vínculo entre o profissional e o paciente, 
aumentar a privacidade do paciente, o conhecimento clínico do quadro pelo profissional e propor-
cionar mair segurança na administração de medicamentos. Os resultados indicam maior privacidade 
e segurança para o paciente, identificação de alterações com maior agilidade, participação do técni-
co de enfermagem nas visitas multidisciplinar.

Paula Mara Bordim Lopes
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Santa Cruz - Cutitiba

GERENCIAMENTO DE INDICADORES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Gerenciamento de indicadores com a finalidade de implementar ciclos de melhorias para assistência 
com qualidade e segurança. Os indicadores avaliados foram: grau de complexidade de dependência 
de cuidados de enfermagem, complexidade relacionada a idade gestacional e taxa de infecção rela-
cionada a assistência em saúde, com elaboração de planos de ação. O gerenciamento dos indicado-
res demonstra a evolução e a maturidade de gestão da área e os resultados  em relação a qualidade 
e segurança por meio da análise, discussões e implantação de planos de ação e ciclos de melhorias.
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Ângela Aparecida Mota
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Santa Cruz - Curitiba

GERENCIAMENTO DE INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
Gerenciamento de indicadores de recursos humanos, de processo, de produção e de custos, com a 
finalidade de implementar planos de ação para ciclos de melhorias como a informatização do pro-
cesso de esterilização resultando na implantação de um sistema de rastreabilidade dos kits cirúrgicos 
e de dispensação de materiais via código de barras. Dentre os resultados obtidos estão a informati-
zação do processo de esterilização que proporciona melhor visualização da quantidade de itens, do 
lote, da validade e da localização dos materiais, rastreabilidade dos instrumentos cirúrgicos possibi-
litando assim, o controle dos materiais utilizados contribuindo com o Protocolo de Cirurgia Segura.
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Educação Permanente

2016
Cristiana Maria Schvaidak
Cargo e instituição: enfermeira no Serviço de Controle de Infecção Hospital da Santa Casa de Irati

OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO
Gincana composta por equipes de três profissionais de enfermagem e realizada por meio de simu-
lações realísticas. Após a inscrição, eles recebem temas para ser desenvolvidos. Há  premiação para 
os três primeiros colocados. Os resultados indicam a estimulação através da competição e aprimora-
mento do conhecimento teórico/prático dos profissionais.

Cristiana Maria Schvaidak
Cargo e instituição: enfermeira no Serviço de Controle de Infecção Hospital da Santa Casa de Irati

PROJETO DE RECICLAGEM “O PAPEL NÃO É LIXO”
Elaboração do Projeto de Reciclagem “Papel não é Lixo” por meio de parceria com uma empresa 
do ramo da celulose para reciclar papel. O projeto visa à conscientização dos profissionais para o 
descarte correto do papel. Os resultados indicam conscientização ambiental dos profissionais que 
resultaram 2520 quilos a menos de resíduos.

Adelita Gonzalez Martinez Denipote.
Cargo e instituição: enfermeira autônoma

PARTO DOMICILIAR PLANEJADO E CONSULTORIA OBSTÉTRICA
Realização de consultas de enfermagem no domicílio ou em ambientes externos na natureza, desde 
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o primeiro trimestre da gestação, baseadas no modelo holístico e transpessoal. A enfermeira presta 
assistência completa no trabalho do parto, no parto, ao recém-nascido e apoio à amamentação. O aten-
dimento domiciliar tem propiciado à enfermeira parcerias e referências devido a sua atividade pioneira.

2017
Nicole Luise Nowak / Geysa Carla Prosdócimo Jungles / 
Andreia Gama e Greicy Greuin
Cargo e instituição: enfermeira do Hospital Santa Cruz - Curitiba

IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE PELE EM HOSPITAL PRIVADO EM CURITIBA
Criação de protocolo para o cuidado e tratamento de lesões de pele, com padronização de cobertu-
ras e curativos especiais. A experiência de padronização deste serviço possibilitou identificar a efi-
cácia nos cuidados com a pele pelos profissionais de enfermagem, otimizando a qualidade da assis-
tência, bem como, a continuidade do tratamento e o planejamento e orientações de alta hospitalar. 

2018
Samoel Lourenço dos Santos
Cargo e instituição: enfermeiro no Hospital das Nações – Curitiba

PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
Elaboração de um Programa Político Pedagógico para desenvolver competências da equipe de en-
fermagem a partir do levantamento das necessidades de capacitações. Dentre os resultados indica-
dos há relato da criação de um ambiente virtual de aprendizagem e um ambiente de compartilha-
mento de informações Enciclopédia Colaborativa – WIKI, além do desenvolvimento de competências 
dos profissionais.
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Maria Jociane Custódio
Cargo e instituição: enfermeira na Gerência do Hospital Marcelino Champagnat - Curitiba

CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTOMATERAPIA E GRUPO DE CUIDADOS COM A PELE
Criação do Serviço de Estomaterapia e do Grupo Multidisciplinar de Cuidados com a Pele no Hos-
pital Marcelino Champagnat, que permitiram ações como capacitações da equipe multidisciplinar 
para prevenção de lesão por pressão (LP), treinamentos específicos, tratamento adequado das LP, 
desenvolvimento de protocolos, procedimentos operacionais padrão (POP), instrumento para regis-
tro, implantação e utilização de escalas para prevenção, inclusão no histórico de enfermagem sobre 
a presença de LP, bem como o uso de diagnósticos e intervenções de enfermagem relacionados. Os 
resultados indicam a redução de cerca de 70% no número de LP e o melhor gerenciamento por meio 
do levantamento de variáveis que contribuem para o seu desenvolvimento.

Suzimara Flasmo de Oliveira dos Santos
Cargo e instituição: técnica de enfermagem na Unidade de Saúde Martinópolis, em São José dos 
Pinhais/PR

PROJETO “TRABALHO E SAÚDE SE COMUNICAM”
Desenvolvimento de Projeto voltado para a prevenção em saúde do trabalhador, em uma parceria da 
Unidade de Saúde Martinópolis e empresas que atuam na área de abrangência da unidade. Dentre 
as atividades desenvolvidas destacam-se a atualização vacinal, verificação de pressão arterial e glice-
mia e busca ativa. Os resultados indicam o resgate de pacientes faltosos em atendimentos na unida-
de de saúde, conscientização dos gestores das empresas sobre a importância de liberar o funcionário 
para acompanhamento de saúde, estabelecimento de vínculo entre unidade de saúde e empresas, e 
reconhecimento da ação da equipe pelos funcionários atendidos.

Jhosy do Carmo Gomes Lopes
Cargo e instituição: gerente de enfermagem do Hospital Marcelino Champagnat -Curitiba

IMPLANTAÇÃO DO INDICADOR DE TAXA DE ADESÃO DO HISTÓRICO  
DE ENFERMAGEM EM ATÉ 24 HORAS DE ADMISSÃO DO PACIENTE
Instrumento de avaliação da adesão à realização da avaliação inicial do paciente, composto por dois 
relatórios: de históricos incompletos com pacientes admitidos há mais de 6 horas e de pacientes 
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internados e avaliados pela enfermagem com dados mensais. A criação do indicador impulsionou a 
realização das avaliações chegando a 90% dos pacientes, aumentando a sua segurança e a visibilida-
de da atuação da enfermagem.

Ludmila Giovana Camargo Sangaletti /
Lorena da Silva Bessani / Bruna Vanessa Wagner
Cargo e instituição: enfermeiras do Hospital Cruz Vermelha Brasileira - Paraná

ENFERMAGEM HOSPITALISTA
Projeto institucional em unidade de internação com atendimento beira-leito, focado nas necessida-
des individuais do paciente, com a utilização de carro móvel que comporta sistema de informação, o 
que possibilita um tempo maior para a visita da enfermeira e também, um telefone celular coorpo-
rativo para facilitar a comunicação multidisciplinar. O objetivo do projeto é promover a tecnologia 
como ferramenta para assistência segura, efetiva e resolutiva. Sua implementação evoluiu para a 
construção de instrumento de orientações de enfermagem para a alta hospitalar.

2019
Karina de Fátima Chiquitti Netzel /
Valessa Aparecida Oliveira
Cargo e instituição: Técnicas de enfermagem, Socorristas na RODONORTE

CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA SERVIDORES  
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO LARGO/PR
Realização de capacitação em primeiros socorros para os servidores das escolas municipais de Cam-
po Largo, diretores, pedagogos e secretários após levantamento do conhecimento prévio dos pro-
fissionais a respeito do tema e das principais intercorrências que ocorrem no ambiente escolar. Os 
resultados indicados referem-se ao conhecimento adquirido pelos participantes em diferenciar o 
atendimento do SAMU e do SIATE e como prestar os primeiros socorros nas situações mais comuns 
de urgência e emergência.
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Lígia Giorgi Nicodemo
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DE METODOLOGIA ATIVA
Realização de capacitação sobre as metas de Segurança do Paciente para a equipe de enfermagem 
do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais por meio de gincanas e jogos de tabuleiros. Os 
resultados indicam a capacitação da equipe com redução da incidência de eventos adversos e maior 
interação entre os membros da equipe.

Fernanda Fátima Ricci
Cargo e instituição: enfermeira, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente e Centro de Si-
mulação Realística do Instituto de Neurologia de Curitiba LTDA

PROGRAMA DE TREINAMENTO: ENFERMAGEM ESTRELAS
Realização de um programa de treinamentos contínuos para a equipe de enfermagem, oferecido em 
módulos, e realizado durante o horário de trabalho dos colaboradores para aprimoramento dos pro-
fissionais e padronização da assistência. Ao final dos módulos, os colaboradores que atingem a mé-
dia estipulada recebem uma estrela que representa o bronze, a prata e o ouro. Dentre os resultados 
obtidos estão a redução das taxas de infecção nas unidades de internação e melhora na qualidade da 
assistência, bem como o feedback positivo da equipe a respeito dos treinamentos oferecidos.

Fernanda de Castro Figueiredo Pereira
Cargo e instituição: enfermeira na Gestão de Riscos do Hospital Marcelino Champagnat – Curitiba
 
Danielle Marques da Silva Prevedello
Cargo e instituição: enfermeira na Educação Continuada do Hospital Marcelino Champagnat – Curitiba

PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO À PARADA CARDIORESPIRATÓRIA
Realizados brainstormings nos setores do Hospital Marcelino Champagnat para identificar as difi-
culdades da equipe durante o atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR), seguido da elabora-
ção de um plano de ação para realização de simulados mensais de atendimento à PCR em todos os 
turnos do hospital. Os resultados indicam adesão da equipe ao método utilizado, maior confiança, 
rapidez e precisão no atendimento à PCR.
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Elaine Cristina de Mello
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
Realizado curso gratuito de capacitação em Instrumentação cirúrgica para enfermeiros e técnicos de 
enfermagem do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, a fim de atualizar e habilitar as 
equipes de todos os setores para a instrumentação cirúrgica. Os resultados indicam que a equipe ad-
quiriu conhecimento e habilidades antes desconhecidas, bem como a satisfação e segurança diante 
do trabalho proposto.

Heidlane Castro de Assunção
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed

ASSISTÊNCIA SEGURA AO PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO
Realização de rodas de conversas e cursos para as gestantes para oferecer acesso à informação segura 
sobre assistência ao parto, visitas à maternidade para aumentar o vínculo com a equipe, e medidas não 
farmacológicas para alívio da dor. As equipes médica e de enfermagem realizam rondas semanais, discus-
sões de protocolos e rotinas assistenciais, bem como análises de dados de custos e controle de tempo de 
internamento. Dentre os resultados indicados, estão a construção de indicadores para o gerenciamento 
das atividades, as análises de prontuários e eventos adversos, a elaboração de protocolos assistenciais, 
bem como a satisfação das pacientes e familiares, além da valorização da enfermeira obstétrica.

Dayane Domaski da Paixão /
Mayara Eloize Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiras no Hospital das Nações

SEGURANÇA DO PACIENTE NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO
Elaboração de um plano de ação no qual determina que o preparo e a administração das medicações 
devem ser realizados à beira do leito, na presença do paciente, enquanto estratégia de segurança do 
paciente. A implantação foi realizada após o levantamento das principais dificuldades da equipe de 
enfermagem quanto ao preparo e à administração de medicamentos. Os resultados indicados apon-
tam para a identificação dos principais problemas relacionados: atraso na administração, falta de 
concentração durante o preparo, dúvidas em relação ao diluente correto, falta de dupla checagem e 
cumprimento dos nove certos, e falta de higienização das mãos.
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Abelardo Queiroz / Samoel Lourenço dos Santos /
Marcos Luiz Ribeiro da Silva
Cargo e instituição: enfermeiros no Núcleo de Enfermeiros de Educação Permanente do Estado do 
Paraná – NEEP/PR.

CRIAÇÃO DO NÚCLEO DOS ENFERMEIROS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ESTADO DO PARANÁ
Realizada a criação do Núcleo de Enfermeiros de Educação Permanente do Estado do Paraná após 
reuniões com os profissionais de saúde e gestores dos núcleos de educação das instituições a respei-
to das necessidades dos profissionais. Os resultados indicam mudança na cultura das instituições a 
respeito da qualificação e desenvolvimento profissional, tornando-se referência para os gestores em 
relação à estruturação dos serviços de educação permanente, na inserção de tecnologias educacio-
nais e disponibilização de espaço para discussão de assuntos relacionados ao tema.

Luciane de Andrade
Cargo e instituição: enfermeira do Instituto Policlínica Pato Branco

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS COM COBERTURAS SUS
Implantação de protocolo de prevenção e tratamento de feridas, com estabelecimento de normas e 
rotinas para otimização da qualidade da assistência prestada e treinamento da equipe, com o obje-
tivo de padronização de técnicas atualizadas para a realização e o monitoramento de feridas. Como 
resultados, houve aproximação dos enfermeiros com novos produtos, maior conscientização da ne-
cessidade de conhecimento e empoderamento para avaliação e tratamento de feridas.

Luiz Eduardo Pleis
Cargo e instituição: enfermeiro da Associação Hospitalar Bom Jesus – Ponta Grossa

IMPLANTAÇÃO DA SAE NO CENTRO CIRÚRGICO
Implantação da SAE no centro cirúrgico por meio da organização da estrutura física com reorganiza-
ção de espaços, adequação de dimensionamento de pessoal e criação de protocolos. Os indicadores 
de gestão demonstram que houve maior segurança do paciente cirúrgico, melhoria nos processos 
de trabalhos da equipe de enfermagem e adequação dos espaços físicos atendendo as normas inter-
nas do controle de infecção do hospital.
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Paula Mara Bordim Lopes / Maria Carolinna Lemes Cristiano /
Rayssa Walter Scotine Hahn / Daniele Maria Fernandes /
Carla Lima Alves Munhoz / Vanessa Santos Lima /
Samantha Emanuelle Zemuner de Barros
Cargo e instituição: enfermeiras do Hospital Santa Cruz - Curitiba

SELEÇÃO DE TEORIAS DE ENFERMAGEM PARA O CUIDADO EM UTI NEONATAL
Descrição do processo de escolha de teoria de enfermagem a ser implantado na UTI neonatal, com 
a elaboração de modelo conceitual, levantamento das necessidades de cuidados e estudos na lite-
ratura de referenciais teóricos. Foram elencadas a teoria Ambientalista de Florence Nigthingale e 
Teoria das Necessidades Humanas Básicas. A implantação de teorias direcionou um subconjunto de 
35 diagnósticos e 138 intervenções de enfermagem na hierarquia CIPE®.

Melina Danny de Oliveira
Cargo e instituição: enfermeira do Hospital Santa Cruz - Curitiba

IMPLANTAÇÃO DO ALOJAMENTO CONJUNTO
Reestruturação do atendimento obstétrico para atendimento integral às puérperas, com adequa-
ção do dimensionamento de pessoal e atividades desenvolvidas na maternidade. A implantação do 
alojamento conjunto proporcionou assistência humanizada, fortalecendo o vínculo entre a mãe e o 
bebê, e as orientações sobre amamentação resultaram em melhoria nos indicadores para o aleita-
mento materno.
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Edilene Barboza Rodrigues Ferreira /
Priscilla de Almeida Cunico
Cargo e instituição: enfermeiras do hospital Nossa Senhora das Graças - Curitiba

IMPLANTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO PRONTO ATENDIMENTO
Seleção de protocolo para classificação de risco entre o Sistema de Triagem Sul-africano para adul-
tos, CLARIPED para emergências pediátricas e o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em 
Obstetrícia da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. Implantado o Modelo Sul-africano devido a 
sua aplicabilidade na instituição. Resultados institucionais demonstram assertividade de 100% nos 
casos de maior gravidade, aumento de 10% na triagem dos casos pouco urgentes, diminuição no 
tempo médio de espera para triagem e maior segurança à equipe assistencial quanto à priorização 
do atendimento.

Caroline Guimarães Pançardes da Silva Marangoni
Cargo e instituição: enfermeira do hospital da Polícia Militar – Curitiba

PRESCRIÇÃO DE EXAMES MICROBIOLÓGICOS PELO ENFERMEIRO DA CCIH/SIRAS
Criado modelo de prescrição de busca de epidemiologia no formulário de prescrição de exames 
laboratoriais, visando otimizar a intervenção assistencial no controle de surtos infecciosos na insti-
tuição, podendo realizar o stewardship antimicrobiano baseado na cultura. Houve melhora no con-
trole de coorte dos pacientes admitidos, controle de surto de caso único e agilidade das prescrições 
microbiológicas.

Lívia Sanches Silva
Cargo e instituição: enfermeira

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO AGENDAMENTO DE CASOS NOVOS EM ONCOLOGIA CLÍNICA
Implantação da consulta de enfermagem com realização de anamnese e exame físico e também, 
exames realizados na primeira avaliação; orientações de acordo com os diagnósticos de enferma-
gem; encaminhamentos à equipe multiprofissional; avaliação do cronograma de exames; e prioriza-
ção dos atendimentos. A implantação propiciou agenda no sistema informatizado da instituição e 
consultório para atendimento da enfermagem.
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Rodrigo Guerra Leal
Cargo e instituição: enfermeiro do Hospital Santa Cruz - Curitiba

SAE NO PRONTO-SOCORRO DO HOSPITAL SANTA CRUZ
Frente a fragilidades nos fluxos e processos do pronto-socorro, foi utilizada a SAE ancorada na me-
todologia da organização profissional quanto ao método, pessoas e instrumentos. Após diagnóstico 
situacional, foram priorizadas as ações que mais impactavam as escalas de trabalho e assistência ao 
paciente, com treinamentos, readequações de fluxos e aquisição de materiais. A reorganização pro-
piciou redução no absenteísmo e horas extras, queda de 33% no tempo de espera do paciente, e 99% 
dos pacientes triados pela enfermagem.

Dayanne Domaski da Paixão / Mayara Eloize Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiras do Hospital das Nações

IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Criação de comissão para avaliar a Sistematização da Assistência de Enfermagem na instituição, re-
visando a implementação de ferramenta metodológica utilizada no planejamento assistencial, nos 
cuidados focados nas patologias/cirurgias mais frequentes e para auxiliar na análise crítica de indica-
dores. A criação da Comissão possibilitou a identificação das falhas na realização da SAE que norte-
aram o plano de ação

Francielle Constantino Pereira
Cargo e instituição: enfermeira do Hospital Municipal de Maringá Dra Thelma Villanova Kasprowicz

IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE CUIDADO DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DO CATETER VESICAL
Projeto desenvolvido a partir do compromisso dos profissionais com a segurança do paciente, utili-
zando a ferramenta PDSA: Planejar, Fazer, Estudar e Agir e implantação do bundle de prevenção de 
infecções do trato urinário. Resultados institucionais demonstram que  a mediana da densidade de 
ITU-AC foi zero, além do aumento da taxa de adesão aos bundles de inserção em 100% e de manu-
tenção em 97,62%.
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Vanessa Ferreira de Paula Laplechade
Cargo e instituição: enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba

IMPLANTAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NAS UPAS
Instituído Grupo de Trabalho com as coordenações de enfermagem para fortalecimento da categoria 
nos serviços e valorização de suas ações. A implantação permitiu melhorias na organização assisten-
cial e responsabilização dos processos de enfermagem, fiscalização e monitoramento do exercício 
legal da profissão.

Mari Ângela Berté
Cargo e instituição: enfermeira, coordenadora do Setor de Educação Continuada do Hospital Peque-
no Príncipe

PROGRAMA INTRODUTÓRIO DE ENFERMAGEM
Realização de um programa de treinamento para os colaboradores de enfermagem que ingressam 
na instituição para prestar assistência direta a pacientes pediátricos, no qual o profissional tem au-
las teórico-práticas e faz uma prova sobre os conhecimentos abordados. Os resultados indicados 
apresentam a capacitação dos profissionais de enfermagem para prestar assistência segura e livre 
de danos, melhoria no relacionamento entre equipe, pacientes e familiares, melhoras dos índices 
assistenciais e de retenção do colaborador e aumento dos índices de horas de treinamento.
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Educação Permanente

2016
Gisele Birkholz / Stella Maris Baron Beggi Ribeiro
Cargo e instituição: enfermeiras no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida (SMS Fazenda 
Rio Grande)

PROJETO DE TUTORIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA  
EM SAÚDE (APSUS) DE FAZENDA RIO GRANDE
As profissionais de enfermagem elaboraram um Projeto de Tutoria para qualificar os profissionais 
para o Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde (APSUS). Foram realizados treina-
mentos por meio de oficinas de trabalho que prepararam a equipe de saúde para atuar de acordo 
com as diretrizes clínicas e estratificação de risco dos usuários, implantados após o projeto. Os re-
sultados indicados foram maior autonomia e resolutividade da equipe na solução dos problemas e 
maior número de notificações compulsórias registradas.

2018
Shunaida Namie Sonobe
Cargo e instituição: enfermeira, Supervisora do Distrito Sanitário Bairro Novo (SMS Curitiba)

SENSIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA INSERÇÃO DE DISPOSITIVO  
INTRA- UTERINO (DIU) EM MULHERES COM IDADE FÉRTIL EM CURITIBA 
Sensibilização e capacitação de profissionais de saúde quanto à inserção de Dispositivo Intra-Ute-
rino (DIU) de cobre em mulheres com idade fértil por meio da realização de mutirões nas áreas de 
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abrangências das unidades de saúde do Distrito. Os resultados indicados demonstraram que em 
2017 foram realizados 8 mutirões entre junho e dezembro com 113 implantações, e 37 profissionais 
envolvidos, destes, 24 eram enfermeiros.

2019
Luciana Kusman
Cargo e instituição: enfermeira Supervisora no Distrito Sanitário Tatuquara

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA BUSCA DA MELHORIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CURITIBANA
Realizações de ações visando reforçar a missão proposta pela Secretaria Municipal de Saúde que 
é a de formular e desenvolver a política municipal de saúde e a integração regional das redes de 
atenção, com a participação da sociedade, bem como o alcance da visão de transformar a cidade em 
referência nacional e internacional em saúde. Os resultados indicados foram a melhoria da qualidade 
de assistência à saúde da população curitibana mediante a implementação de cinco estratégias.

Elizandra Rigoni / Giseli Aparecida Ragugneti de Goes /
Juliana Marcon Hencke / Leda Maria Albuquerque / 
Rosângela Danielle Vogel Fontana
Cargo e instituição: enfermeiras da Atenção Primária à Saúde  (SMS Curitiba)

LABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM PARA AUXILIARES E  
TÉCNICOS DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CURITIBA
Elaboração de Protocolos de Enfermagem para auxiliares e técnicos da equipe de atenção primária 
à saúde, que atuam nas unidades da cidade de Curitiba. Os protocolos foram escritos pelo Grupo 
de Trabalho composto por profissionais da atenção primária à saúde e disponibilizado em forma-
to eletrônico no Sistema e-Saúde utilizado no município de Curitiba. Em seguida, foram realizadas 
capacitações técnicas por meio de oficinas. Os resultados indicados demonstram incentivo às boas 
práticas de enfermagem e melhoria na qualidade da assistência, bem como o reforço à autonomia 
de técnicos e auxiliares.
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Laudicéia Pereira da Silva Xavier
Cargo e instituição: enfermeira oordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neurológica do Institu-
to de Neurologia de Curitiba, LTDA.

CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE  
INFECÇÃO HOSPITALAR NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - CURITIBA
Criação de Estratégias de ação para a prevenção de Infecção Hospitalar na Unidade de Terapia In-
tensiva. A Enfermeira em parceria com a Coordenação Médica, de Fisioterapia e Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH), oportunizou a elaboração de um plano terapêutico para busca de 
evidências em prontuário; capacitação da equipe de enfermagem na checagem da aplicação dos 
bundles. Os resultados indicados apontam para o aumento da adesão aos bundles e redução dos 
índices de infecção.
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Qualificação Profissional

2016
Diego Raone Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiro no Hospital da Providência – Apucarana/PR

VISITA MULTIDISCIPLINAR EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Implantação da visita multidisciplinar e multiprofissional de rotina na Unidade de Terapia Intensi-
va do Hospital da Providência, com a participação do enfermeiro-coordenador, enfermeiro-chefe, 
enfermeiro responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, médico diarista, médico 
plantonista, nutricionista, farmacêutico, bioquímico e fisioterapeuta. Os resultados indicam melhor 
qualidade da assistência, integração intersetorial, melhora na comunicação entre profissionais, le-
vantamento das especificidades levantadas acerca do serviço, avanço referente às técnicas, aos pro-
cedimentos e às prescrições de medicamentos, bem como a diminuição dos índices de infecções.

Patrícia Cristina Gomes
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital da Providência – Apucarana/PR

PREMIAÇÃO DE EXCELÊNCIA EM BANCOS DE LEITE HUMANO
Realizada a avaliação por meio do Sistema de Produção da Rede Brasileira de Bancos de Leite Huma-
no, quanto ao desenvolvimento e funcionamento das atividades e atendimentos do Banco de Leite 
Humano de Apucarana com o intuito de manter o padrão de qualidade do serviço prestado à popu-
lação materno-infantil. O resultado indicado refere-se ao reconhecimento em nível nacional acerca 
da qualidade do serviço da 16ª Regional de Saúde do Estado do Paraná.
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Ana Paula Costa de Andrade Roberti /
Keli Cristina Giraldi Bochi
Cargo e instituição: enfermeiras obstétricas no Espaço Ventre & Luz Parto Domiciliar

ATENDIMENTO HUMANIZADO À MULHER DURANTE O CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL
Idealização e inauguração em 2012 do Espaço Ventre & Luz Parto Domiciliar destinado a acompanhar 
gestantes no ciclo gravídico puerperal por meio do acompanhamento do pré-natal com foco na as-
sistência holística e integral. A equipe realiza as atividades em domicílio e/ou em consultório próprio, 
por meio de consulta de enfermagem obstétrica, consulta pós-parto, aconselhamento em aleita-
mento materno, além de oferecer rodas de conversas para troca de experiências entre as gestantes/
puérperas e cursos para profissionais da área. Os resultados indicam impacto social para o município 
de Ponta Grossa e região e a possibilidade de apresentar às mulheres um novo modelo de assistência 
ao parto acompanhado por enfermeiras obstétricas.

2017
Fabiano Abucarub
Cargo e instituição: enfermeiro, perito judicial no Tribunal Estadual do Paraná

MENSURAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS PELO ENFERMEIRO DO TRABALHO
Realização de perícia no âmbito da saúde do trabalhador para mensuração de riscos ocupacionais no 
que tange à insalubridade e periculosidade em todos os ramos e atividades, por meio de avaliação 
qualitativa e quantitativa in loco. Os resultados indicados apontam aumento do campo de atuação 
do enfermeiro do trabalho no âmbito da perícia judicial como perito.

Cilene Teixeira Guimarães
Cargo e instituição: enfermeira, coordenadora de cursos na Irmandade Santa Casa de Londrina (ISCAL)

ELABORAÇÃO DE MANUAL DE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM
Elaboração de um novo Manual de Técnicas de Enfermagem para os alunos do Centro de Educação 
Profissional Mater Ter Admirabilis, com objetivo de orientar sobre o cuidado individualizado e huma-
nizado e princípios científicos da assistência. Os resultados indicam melhoria na qualidade da assis-
tência pelos técnicos de enfermagem.
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Sandra Maria Bastos Pires
Cargo e instituição: enfermeira, docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG)

IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO DE FERIDAS NO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS
Implantação de um Ambulatório de Feridas no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 
para o acompanhamento de pacientes portadores de feridas crônicas submetidos à cirurgia vascular. 
Os resultados indicados evidenciam o papel dos enfermeiros no cuidado e nas orientações promo-
vendo mudança na qualidade de vida dos pacientes.

2018
Patrícia Aparecida de Oliveira Fuchs
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Marcelino Champagnat

ELABORAÇÃO DE PAINEL DE APOIO ASSISTENCIAL COM DADOS  
INSERIDOS PELA EQUIPE DE SAÚDE NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
Elaboração de Painel de Apoio à Assistência com dados inseridos pela equipe de saúde no prontuário 
eletrônico baseado no processo de trabalho. O Dashboard foi desenvolvido para ambiente web e está 
relacionado ao mapeamento das principais necessidades da equipe multiprofissional e do setor. A ini-
ciativa se constitui em um conjunto de ações desenvolvidas para monitorar e evitar desvios de tempo 
e visa o apoio à equipe multiprofissional na tomada de decisão. Os resultados indicados com a implan-
tação do painel estão relacionados à identificação de fragilidades de partes do processo de trabalho 
que necessitavam de revisão e alinhamento. Agregou agilidade aos cuidados médicos solicitados.

Márcia Regina de Andrade
Cargo e instituição: enfermeira na Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Rebouças

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA  
APLICADA AOS SERVIÇOS DO SUS (EPSUS)
Participação no treinamento do EPSUS, cujo objetivo é capacitar os profissionais na área de epidemiolo-
gia e potencializar a capacidade de resposta às emergências em saúde pública nas esferas Federal, Dis-
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trital, Estadual e Municipal. Os resultados indicados após a participação da profissional no EPSUS foram a 
melhoria na qualidade da assistência bem como a capacidade de desenvolver e aplicar protocolos de pes-
quisas operacionais capazes de responder a situações específicas em sua área de atuação na vigilância.

Dayanne Domaski da Paixão / Mayara Eloize Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiras do Hospital das Nações

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA E CUIDADO AO PACIENTE
Pesquisa realizada com pacientes e familiares quanto ao atendimento de enfermagem, para ava-
liação do trabalho do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que por meio de visitas de forma 
sistemática e semanais, avalia a satisfação dos clientes, a qualidade da assistência e o cumprimento 
de protocolos. Os resultados apontam que as ações realizadas têm relevância e permitem identificar 
necessidades de melhoria, de capacitação de pessoas e de implementação de práticas inovadoras.  

Dayanne Domaski da Paixão / Mayara Eloize Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiras do Hospital das Nações

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA NO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM UTI
Relato de experiência de cuidado de enfermagem a paciente internado em UTI, observadas as suas 
necessidades e desejos e também da família, com a implementação de ações de humanização da 
assistência, como horários diferenciados de visitas, encaminhamento ao solário para visualização do 
sol e visita individualizada de netos, quando for o caso. A experiência propiciou lições de vida aos 
profissionais envolvidos.

Dayanne Domaski da Paixão / Mayara Eloize Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiras do Hospital das Nações

DESAFIOS NA PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE RELACIONADA  
A UTILIZAÇÃO DE ADESIVOS MÉDICOS
Relato de experiência que utiliza dados de avaliações diárias, indicadores de gestão e resultados favoráveis 
à utilização de adesivos médicos na prevenção de lesões de pele. A avaliação diária e a utilização de ade-
sivo adequado ao perfil do paciente evidenciaram redução das lesões causadas por adesivos e um maior 
comprometimento da equipe de enfermagem na prevenção de lesão causada por utilização de adesivos. 
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Vilma Aparecida de Souza
Cargo e instituição: enfermeira Supervisora de Internação do Hospital Marcelino Champagnat

ELABORAÇÃO DE PAINEL DE BORDO NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E UTI
Instalação de painel no posto de enfermagem, interligado com o sistema Tasy (prontuário eletrônico), 
que mostra o mapeamento dos processos de maior relevância como precauções de contato, jejum, 
reavaliação da escala de dor, pendências de checagem, avisos de cirurgias, risco de lesão de pele, entre 
outros. Dentre os resultados apontados estão a melhoria na organização e checagem de material e 
cuidados, diminuição de glosas, visibilidade das ações de enfermagem e redução de eventos adversos.

Regiane Maria Serra Hoeldtke
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – Ponta Grossa

ATENDIMENTO À GESTANTE COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO
Atendimento diferenciado pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário 
Regional dos Campos Gerais à gestante de 32 semanas com traumatismo cranioencefálico seguido 
de morte cerebral devido a acidente automobilístico. Os resultados indicados relatam a alta da mãe 
e do recém-nascido em boas condições de saúde e o aprendizado da equipe de saúde através do 
envolvimento no cuidado.

Glais Palumbo Rolim / Ivete Martines Munhoz Villar
Cargo e instituição: enfermeiras da Prefeitura de São José dos Pinhais

IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Implantação de ambulatório para o tratamento de feridas como úlceras neuropáticas, úlceras vascu-
logênicas, lesões traumáticas, entre outras. Também são desenvolvidas atividades educativas para 
profissionais e campo de estágio para residência multiprofissional. Foram atendidos de 2013 a 2018, 
aproximadamente 450 pacientes, com índice de cura de 85% com melhoria da qualidade de vida, 
redução de amputações e utilização de curativos especiais.
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2019
Antonia Rodrigues Galvão dos Santos
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed Ponta Grossa

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE SINAIS DE DETERIORIZAÇÃO  
CLÍNICA DE PACIENTES EM UNIDADE CLÍNICA E CIRÚRGICA – PONTA GROSSA/PR
Elaboração de Protocolo de Avaliação de sinais de deteriorização clínica de pacientes de unidades clíni-
ca e cirúrgica, com acionamento do time de resposta rápida por meio de avaliação do enfermeiro com 
aplicação da escala Mews. Os resultados indicados apresentam redução significativa de Paradas Car-
diorrespiratórias (PCR) nas unidades de internação e melhor atenção da equipe aos sinais de deteriori-
zação e decisão por acionamento médico em tempo suficiente de reversão da situação de emergência.

Antonia Rodrigues Galvão dos Santos
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed Ponta Grossa

ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)  
DE REUNIÃO DA EQUIPE DE VISITA MULTIDISCIPLINAR DO PACIENTE
Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) de reunião da equipe de visita multidiscipli-
nar do paciente, para otimizar a qualidade e segurança da assistência ao paciente visando o atendi-
mento diferenciado, a desospitalização precoce e a satisfação do paciente. Os resultados indicados 
estão relacionados ao acompanhamento do paciente de forma abrangente pela equipe multidisci-
plinar evitando eventos adversos.

Michele do Rocio Maier
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed – Ponta Grossa

ELABORAÇÃO DE PROGRAMA TRAINEE COMO UM MÉTODO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
Elaboração de programa de qualificação e gestão de estagiários do último ano do curso de gradua-
ção no hospital com objetivo de formar pessoas dentro do perfil institucional. O programa se consti-
tuiu em um processo de integração na empresa; imersão nas áreas assistenciais e não-assistenciais e 
treinamentos técnico e comportamentais. Os resultados indicados estão relacionados à possibilida-
de de mapeamento da retenção dos estagiários de forma precisa evitando a rotatividade. 
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Michele do Rocio Maier
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed – Ponta Grossa

ELABORAÇÃO DE PROGRAMA PADRINHOS COMO MÉTODO DE  
RETENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE NOVOS COLABORADORES
O Programa visou facilitar a adaptação e integração do novo funcionário na empresa; diminuir as 
barreiras entre pessoas, tarefas e lugares; fortalecer o elo existente entre os funcionários; aumentar a 
retenção dos colaboradores recém-admitidos e disseminar conhecimentos e consolidar práticas da 
instituição. Os resultados indicados demonstram a redução do índice de turnover em comparação 
com anos anteriores e cumprimento do cronograma do plano de capacitação inicial.

Michele do Rocio Maier
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed – Ponta Grossa/PR

PROGRAMA ANNA NERY: METODOLOGIA PARA HABILITAÇÃO  
DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Desenvolvimento do Programa Anna Nery, cujo calendário contempla treinamentos e avaliações 
para técnicos de enfermagem e enfermeiros abordando conhecimentos básicos e especializados a 
fim de padronizar o trabalho de enfermagem. Os resultados indicados referem-se à gestão da equipe, 
possibilitando remanejamento e realocações de acordo com o conhecimento e habilidade de cada 
profissional alterando o cenário de indicadores relacionados à segurança e assistência do paciente.

Érica Aparecida Martins Pio / Dayana Cristina Lima Barbosa / 
Graziella Grzybowski / Wandy Maira Schultz
Cargo e instituição: enfermeiras no Instituto Sul-Paranaense de Oncologia

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS  
DO INSTITUTO SUL-PARANAENSE DE ONCOLOGIA
Criação da Equipe Multidisciplinar de Cuidados Paliativos (EMCP) composta por enfermeiro, médico, 
farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e cirurgião-dentista para assistir o paciente e 
sua família e a realização bianual do Fórum de Cuidados Paliativos para o desenvolvimento e abran-
gência do tema. Os resultados indicados relatam a melhora no vínculo, proximidade e interação com 
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o paciente e seus familiares, bem como possibilita o cuidado individualizado através da elaboração 
de um plano de cuidados especializados para cada paciente.

Tania Cristina da Silva Moscaleski
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital das Nações

UTILIZAÇÃO DE FORMAS LÚDICAS PARA O APRENDIZADO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Elaboração do Projeto Quatro Estações para padronizar o modelo assistencial de enfermagem uti-
lizando uma abordagem lúdica, na qual cada estação representa uma fase do processo de apren-
dizagem com temas específicos (“cuidando de quem cuida” sobre a importância do profissional de 
enfermagem para a instituição; “mudança de cultura do profissional” relacionada a alterações de pro-
cessos profissionais; “excelência no cuidado” e “segurança do paciente”. Dos resultados indicados há 
relato de melhoria na assistência ao paciente e à família, maior satisfação da equipe (menor rotativi-
dade e absenteísmo), melhoria da apresentação pessoal e autoestima, atendimento humanizado e 
segurança do paciente.

Luciane Patrícia Andreani Cabral
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais /UEPG, coorde-
nadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu)

PROJETO DA RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM EM INTENSIVISMO: UTI MODELO
Implantação do Projeto “UTI Modelo” voltado para as enfermeiras no segundo ano da Residência 
Multiprofissional em Intensivismo do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais , no qual 
assumem a assistência integral da UTI coordenando a equipe de enfermagem. Os resultados indicam 
maior aprendizado pelas residentes, proporcionando o ensino em trabalho e discussões de casos, 
bem como sobre o papel do enfermeiro na UTI.

Camila Streisky de Farias do Valle   
Cargo e instituição: enfermeira do Hospital Geral Unimed

IMPLANTAÇÃO DA HORA DO SONINHO EM UTI NEOPEDIÁTRICA
Implantação de protocolo institucional para favorecer o sono dos RNs, estabelecendo um período 
por turno com diminuição da luminosidade e ruídos, suspensão de procedimentos eletivos, proteção 
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das incubadoras com tecido, adaptação de horários de alimentação, entre outros, que trouxeram 
como resultados ambiente mais acolhedor, disseminação da cultura de respeito ao sono dos pacien-
tes e a manutenção do peso mesmo com intervalo maior entre as mamadas da madrugada.

Dayanne Domaski da Paixão / Michelle Caroline Santos
Cargo e instituição: coordenadora de enfermagem e enfermeira do Hospital das Nações

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA VISITA MULTIDISCIPLINAR EM UTI
Estruturação de visitas multidisciplinares em formulário próprio e campos específicos para preenchi-
mento do enfermeiro e técnico de enfermagem e reuniões mensais de apresentação de indicadores 
assistenciais. A implantação propiciou melhor continuidade da assistência ao paciente, maior visibili-
dade da equipe de enfermagem, melhoria na comunicação entre os profissionais, maior participação 
da enfermagem no plano terapêutico e satisfação profissional dos envolvidos.

Camila Streisky de Faria do Valle
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed

MÉTODO CANGURU EM UTI NEOPEDIÁTRICA
Elaboração de protocolo para realização do Método Canguru em cartão de atividade da enfermagem 
e fisioterapia para a unidade neopediátrica. Os resultados apontam para a estimulação tátil pelo 
contato pele a pele, estimulação vestibular pela mudança de decúbito, estimulação auditiva pela voz 
materna, estimulação olfatória pelo cheiro da mãe e do leite, estimulação gustativa, o estreitamento 
de vínculo entre família e equipe, a manutenção dos sinais vitais do recém-nascido e humanização 
no atendimento.

Camila Streisky de Faria do Valle
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed

BANHO DE OFURÔ EM UTI NEOPEDIÁTRICA
Elaboração de protocolo para realização de Banho de Ofurô na Unidade Neopediátrica para ser rea-
lizado em situações como cólica, agitação, sono interrompido e demais situações em que a equipe 
julgar necessário. Os resultados indicam maior humanização no atendimento, maior vínculo entre os 
pais e a equipe, benefícios fisiológicos para o recém-nascido e acolhimento e conforto.
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Camila Streisky de Faria do Valle
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Geral Unimed

TERAPIA EM REDE PARA RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UTI NEOPEDIÁTRICA 
Elaboração de protocolo para a Terapia em Rede na Unidade Neopediátrica em recém-nascidos, com 
horários pré-definidos e flexíveis, realizada pela equipe de enfermagem e fisioterapia. Os resultados 
indicados referem-se à disseminação de cultura de humanização entre a equipe, melhor avaliação na 
escala de dor após a Terapia de Rede.
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Sistematização da Assistência de Enfermagem

2016
Élia Machado de Oliveira
Cargo e instituição: enfermeira no Centro Universitário Campos de Andrade

CRIAÇÃO DO GRUPO “TUTORES DO RISO”
Criação de um grupo multiprofissional que realiza visitas nas instituições de saúde de maneira volun-
tária com utilização de musicoterapia com intenção de humanizar o ambiente hospitalar, promover 
socialização entre os profissionais e proporcionar bem-estar e conforto à equipe e pacientes. A ação 
levou à participação do grupo em eventos científicos, indicação de prêmios e publicação de artigos.

2017
Juliana Cristina Estefanski
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – Ponta Grossa

“PROJETO POLVO” NA UNIDADE DE TERAPIA NEONATAL
Confecção do dispositivo “Polvo” através da técnica de crochê, com finalidade terapêutica de acalmar 
e promover conforto para os bebês prematuros internados. Após a utilização do Polvo por três dias, 
foram analisadas as variáveis de peso, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, e 
saturação periférica de oxigênio. Os resultados apontam para efeito positivo do uso do Polvo, com 
redução das expressões de dor e estresse pelo bebê, além de humanização na assistência e redução 
da perda dos dispositivos utilizados.
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2018
Dayane Domaski da Paixão / Edson Sevaldo Haubert /
Luttyane Laurindo / Mayara Eloize Ferreira
Cargo e instituição: enfermeiros no Hospital das Nações - Curitiba

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Realização de projetos de desenvolvimento das equipes para prestar assistência humanizada e rea-
lizar o acolhimento dos pacientes e familiares proporcionando a experiência da internação menos 
traumática. Os resultados indicam a compreensão pela equipe da importância do cuidado humani-
zado, além do crescimento e amadurecimento da equipe.

2019
Thais Grassi Didonet Dal Molin
Cargo e instituição: enfermeira

CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO LIVRO “CRÔNICAS DA VIDA, UM OLHAR DO CORAÇÃO”
Criação e publicação do livro “Crônicas da Vida, Um Olhar do Coração”, o qual possui 46 crônicas ba-
seadas em fatos reais presenciados em mais de 30 anos de experiência profissional/ acadêmica da 
autora. Sua criação teve o intuito de sensibilizar as pessoas e promover uma reflexão sobre um novo 
olhar para o ser humano, com abordagem voltada à humanização. A partir da publicação do livro, a 
autora foi convidada para entrevistas e palestras nas quais abordava a humanização e melhoria na 
qualidade da assistência.

Carla Maria Cisz de Souza
Cargo e instituição: enfermeira no Instituto de Neurologia de Curitiba LTDA

TIME DA HOSPITALIDADE
Desenvolvimento de ações voltadas aos pacientes e familiares no período de internação com o in-
tuito de superar as expectativas, oferecendo conforto, bem-estar e entretenimento. Dentre as ações 



Pág. 68

realizadas estão: comemoração de aniversários, bodas de casamento, visita de amigos da escola, 
visita do animal de estimação, visita e café da manhã no solarium, entre outras. Os resultados apon-
tam para satisfação dos pacientes através de pesquisas, alegria e emoção demonstradas durante as 
atividades, o que proporciona benefícios para recuperação do paciente.

Cristiana Maria Schvaidak
Cargo e instituição: enfermeira na Santa Casa de Irati

ESPAÇO MÁGICO
Realização de evento em comemoração ao Dia das Crianças para os filhos dos colaboradores, no qual 
são oferecidas atividades como pintura facial, teatro, visita aos locais de trabalho dos pais, e brinca-
deiras. Os resultados indicam integração entre as crianças com as atividades lúdicas e educativas, as 
quais trazem benefícios para as crianças, para os pais e instituição. A ação auxilia a desmistificar o 
medo do ambiente hospitalar apresentado pelas crianças.

Cristiana Maria Schvaidak
Cargo e instituição: enfermeira na Santa Casa de Irati

ENVOLVIMENTO DOS PAIS NO PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA UTI NEONATAL
Realização de reuniões nas quais os pais são inseridos no cuidado e segurança do paciente, orienta-
dos a ter autonomia para cobrar da equipe a higienização das mãos nos cinco momentos preconiza-
dos pela Organização Mundial da Saúde. Os resultados indicam aumento das taxas de higienização 
das mãos e a diminuição das infecções notificadas.

Cristiana Maria Schvaidak
Cargo e instituição: enfermeira na Santa Casa de Irati

IMPLANTAÇÃO DE BUNDLE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA
Elaboração e implantação de Protocolo e Capacitação para utilização e manutenção de Bundle de 
Ventilação Mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como estratégia para diminuir a incidên-
cia de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV). Os resultados indicam a redução de 75% 
da incidência de PAV na UTI, resultando em maior qualidade e segurança no cuidado ao paciente.
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Laryssa de Col Dalazaona Baier
Cargo e instituição: enfermeira na UNOPAR – Ponta Grossa

CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM: GIRASSOL – PRÁTICAS INTEGRATIVAS
Disponibilização de Consultório de Enfermagem para realização de Práticas Integrativas para mu-
lheres em período gestacional, puerperal e crianças de 0 a 2 anos. As seguintes Práticas Integrativas 
são realizadas pelos acadêmicos de enfermagem: meditação, aromaterapia, massagem relaxante, 
escalda pés, shantala, musicoterapia, reiki, além de orientações, rodas de conversa e consultas de en-
fermagem. Dentre os resultados obtidos está o emponderamento das mulheres e maior aprendizado 
e estimulação do pensamento crítico dos acadêmicos de enfermagem.

Alaides Menegassi / Ygor Tolotti Silvero /
Jayme Carrielo Gomes Junior /  
Vanderlan Carvalho de Araújo
Cargo e instituição: enfermeiros no SENAC Medianeira

PROJETO GINCANA DAS CORES
Elaboração de gincana para os alunos do Curso Técnico de Enfermagem, a qual foi composta pelas 
seguintes atividades: visita e desenvolvimento de atividades com os idosos do Lar de Idosos de Me-
dianeira, visita à crianças carentes na ONG Semear, Campanha de arrecadamento de cestas básicas 
para distribuir as famílias necessitadas, orientação à população em geral sobre o “setembro amarelo” 
e “outubro rosa”, campanhas de prevenção ao suicídio, participação de atividade beneficente para 
arrecadar fundos para o Hospital Nossa Senhora da Luz de Medianeira e a realização de um Talk 
Show sobre a ética no exercício da enfermagem. Dentre os resultados alcançados está a compra de 
equipamentos pelo hospital, encaminhamentos de pacientes com problemas emocionais, ações de 
combate a pediculose, mudança no comportamento dos alunos ao adquirir valores ao longo da as-
sistência realizada.
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Segurança do Paciente

2016
Samanta Cristina Campaner
Cargo e instituição: enfermeira, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hos-
pital da Providência de Apucarana/PR

ADESÃO AO PROJETO “MÃOS LIMPAS, PACIENTE SEGURO”  
PELO HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA DE APUCARANA/PR
Adesão ao Projeto “Mãos Limpas, Paciente Seguro” da Organização Mundial da Saúde (OMS), que foi 
adaptado para o Estado do Paraná. Desenvolvido pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
e aplicado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. Os resultados indicaram o reconhecimento 
e certificação do hospital por meio de evento promovido pela Secretaria Estadual de Saúde e o au-
mento do indicador “consumo alcoólico”, de acordo com a preconização da OMS.

Claudimeri Dadas de Oliveira
Cargo e instituição: enfermeira e da equipe do Hospital Vita Batel e Vita Curitiba

UNIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
Padronização e unificação do Sistema de Gestão do Serviço de Enfermagem do Hospital Vita Batel e 
Vita Curitiba, cuja implantação e manutenção são baseadas nos princípios da segurança assistencial. 
Dentre os resultados obtidos está a melhoria dos indicadores avaliados dos quais se destacam o risco 
de broncoaspiração, sangramento, flebite, hipotermia, hipoxia, de queda e de úlcera por pressão.



Pág. 71

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

NÚCLEO INTEGRADO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Alteração da estrutura do Serviço de Segurança Assistencial do Paciente (SSAP) para o Núcleo Inte-
grado de Segurança do Paciente (NISP) composto por equipe multiprofissional e coordenado pela 
Direção de Enfermagem, para fortalecer a Cultura de Segurança do Paciente na instituição. Os re-
sultados indicam aumento das notificações de incidentes, classificação do grau de dano, análise de 
fatores contribuintes e determinantes do evento e investimentos em materiais e equipamentos para 
segurança do paciente e colaborador.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

CONSTRUÇÃO DE NOVA UTI GERAL
Construção de projeto arquitetônico após discussão com a equipe de enfermagem sobre as adapta-
ções necessárias e acompanhamento durante a construção do mesmo. Os resultados indicam redução 
dos casos de infecção cruzada por bactéria multirresistente, satisfação da equipe multiprofissional, 
participação no Programa de Atualização em Enfermagem (PROENF) sobre Gestão de Construção e 
Reformas de Serviços de Saúde.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

TRIAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO
Implantação da triagem com classificação de risco no pronto-atendimento com adequação de àrea 
física, contratação de enfermeiros, elaboração de fluxogramas, descrição de rotinas, treinamentos, 
e elaboração de comunicação visual para divulgação. Os resultados indicam a redução do risco 
institucional por falta de priorização no atendimento e o fortalecimento da equipe através do pro-
fissional enfermeiro
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Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM
Formação de uma nova equipe de Comissão de Ética de Enfermagem para o fortalecimento da 
equipe de enfermagem dentro dos preceitos éticos. Os resultados indicam a análise dos casos en-
caminhados relacionados a eventos adversos nos quais ocorreram infração do profissional e enfer-
magem; e divulgação dos objetivos da Comissão de Ética de Enfermagem.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Organização do Seminário de Segurança do Paciente oferecido para enfermeiros e médicos do hos-
pital e para profissionais externos, com intuito de fortalecer o conhecimento a respeito de Segurança 
do Paciente. Os resultados indicam o fortalecimento e troca de experiências entre as instituições e 
grande procura para participação no evento.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

TEATRO HOSPITAL SEGURO
Idealização e apresentação de teatro pelos colaboradores do hospital para divulgar as boas práticas 
e protocolos relacionados à Segurança do Paciente. O principal resultado obtido foi o fortalecimento 
da Cultura de Segurança do Paciente junto aos colaboradores do hospital.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE RISCOS
Implantação dos Protocolos de Prevenção de Queda, Lesão de Pele, de Alergia e Precaução de Contato, 
através da descrição de protocolos, elaboração de fluxogramas, definição de alertas no sistema, padrão 
de sinalização visual na pulseira de identificação de acordo com o risco. Os resultados apontam para for-
talecimento da Cultura de Segurança, redução dos riscos de quedas, lesão de pele, conferência de alergia 
ao látex antes dos procedimentos, e diminuição de risco de infecção cruzada por bactéria multirresistente.
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Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

VÍDEO VEM DOAR
Idealização e filmagem do vídeo denominado “Vem Doar”, realizado pela equipe multiprofissional 
para atrair doadores de sangue e sensibilizar a sociedade quanto à importância da doação de san-
gue. O resultado indica aumento do número de doadores.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

VÍDEO SUPER HERÓIS
Idealização e filmagem do vídeo denominado “Super Heróis” realizado pela equipe multiprofissional 
com intuito de sensibilizar a equipe de saúde para promoção de humanização no cuidado. Esta ação 
visa a proporcionar a motivação da equipe e proporcionar um cuidado diferenciado ao paciente.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE)
Aplicação da SAE em todas as unidades assistenciais através do estudo das teorias e cadastro no 
sistema informatizado e treinamento da equipe. O resultado aponta para melhoria na qualidade da 
assistência prestada ao paciente.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

ADEQUAÇÃO DA PASSAGEM DE PLANTÃO
Organização da metodologia de passagem de plantão através da análise do perfil do setor, revisão 
do método, elaboração de formulários e treinamentos para a equipe. O resultado indica melhora do 
conteúdo das informações, fortalecendo a continuidade da assistência e redução de eventos e insa-
tisfações dos pacientes e equipe médica.
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Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES HEMATOLÓGICOS  
E DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
Elaboração de Manual de Orientações para os pacientes e familiares após o levantamento das neces-
sidades de informações a respeito da doença, alimentação e alopécia, a ser entregue na admissão. Os 
resultados indicam o esclarecimento de dúvidas e a garantia do seguimento de rotinas institucionais.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE ENFERMAGEM (NEP)
Reestruturação do Serviço de Educação Continuada de Enfermagem através da elaboração de proje-
to com melhorias na estrutura física, contratação de profissionais, divulgação interna e implantação 
da nova estrutura. Os resultados obtidos apontam melhoria na qualidade da assistência, padroni-
zação de rotinas, fortalecimento da integração de novos colaboradores, controle do percentual de 
adesão aos treinamentos e fortalecimento dos protocolos assistenciais de segurança do paciente.
 
Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CIRURGIA SEGURA
Modificação na metodologia de aplicação da Lista de Verificação de Cirurgia Segura no centro cirúr-
gico, a qual passou a ser realizada em quadro fixo na parede em cada sala cirúrgica, por intermédio 
do profissional de enfermagem. Dentre os resultados obtidos está o aumento na adesão aos Protoco-
los de Segurança do Paciente: alergia, antibiótico, profilaxia, identificação do paciente, lateralidade, 
Termos de Consentimento, e lesão de pele.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)
Criação e implantação de checklist para prevenção de PAV através do estudo dos casos de PAC evi-
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táveis de paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e treinamento para equipe de 
enfermagem e fisioterapia. Os resultados apontam para redução dos casos de infecção e do tempo 
de permanência do paciente na UTI.

Luciane Aparecida Zanetti
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Nossa Senhora das Graças

AUDITORIA DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Realização de auditoria dos Protocolos de Segurança do Paciente por Enfermeiros Assistenciais com a 
definição de seis metas de Segurança do Paciente conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
descrição dos critérios, metodologia e itens a serem avaliados. Os resultados obtidos mediante o 
percentual de adesão de cada protocolo permitiram a elaboração de plano de ação para melhorias e 
fortalecimento da prática de Segurança do Paciente.

2017
Talita Rennê Mendonça
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Municipal de Araucária

IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCO COM FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE
Implantação do sistema de gerenciamento de risco após mapeamento da instituição de forma a permi-
tir a detecção, notificação, análise dos riscos e ações de prevenção através da definição de práticas de 
controle verificadas por meio de auditorias internas trimestrais. Os resultados indicam o mapeamento 
de 139 riscos, 280 fatores de risco e 303 práticas de controle e melhoria da qualidade da assistência.

Mariana Khater
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Municipal de Araucária

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA EQUIPE HOSPITALAR SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE.
Análise da percepção da equipe a respeito da segurança do paciente no Hospital Municipal de Arau-
cária por meio de pesquisa exploratória descritiva com questionário aplicado individualmente. A 
pesquisa realizada constatou que existe a percepção de Segurança do Paciente, e permitiu o levan-
tamento de indicadores cuja análise possibilitou o planejamento de ações de monitoramento e ava-
liação dos eventos adversos e controle de custos assistenciais.
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2018
Maria Juciane Custódio / Vanessa Alves Ramos
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Marcelino Champagnat – Curitiba

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDA DE PACIENTES INTERNADOS
Elaboração de Protocolo de Prevenção de Quedas a partir de dados existentes na instituição. Após a 
implantação do protocolo, os dados referentes às quedas dos pacientes foram reanalisados para ade-
quação das variáveis contidas no protocolo, a fim de identificar os pacientes com risco de quedas. As 
estratégias usadas foram: a identificação de placas nas portas, pulseiras de identificação, permissão 
da presença de acompanhante, e realização de orientações sobre prevenção de quedas.

Iris de Souza Silva Andrini
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Marcelino Champagnat

IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE HIPOTERMIA NO CENTRO CIRÚRGICO
Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) baseado em literatura científica para classificação 
dos pacientes em baixo, médio e alto risco de hipotermia; criação de instrumento para o registro de 
utilização dos mecanismos de aquecimento e treinamento da equipe de enfermagem e monitoramento 
do processo. Resultados indicam redução dos números de complicações trans e pós-operatórias 
relacionadas à hipotermia; alta adesão da equipe de enfermagem e anestesiologia do centro cirúrgico.

Mayara Vettorazzi
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Marcelino Champagnat

IMPLANTAÇÃO DA ESCALA DE ELPO
Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP), elaboração de instrumento de registro de 
perfil de pacientes atendidos e elegíveis de acordo com a Escala de Elpo e treinamento da equipe. 
O registro de classificação das informações coletadas é realizado diretamente no Sistema Tasy. Os 
resultados indicados referem-se ao conhecimento do perfil dos pacientes cirúrgicos atendidos na 
instituição e à redução das lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico.
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Lais Carolina Gonzales
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Marcelino Champagnat

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE HEMODIÁLISE SEGURA
Desenvolvimento e implantação mediante o mapeamento do processo de hemodiálise, definição de 
fluxo criado no sistema Tasy, checklist de hemodiálise com os registros de solicitação da realização dos 
procedimentos; capacitação dos enfermeiros em relação ao protocolo; e auditoria das prescrições de 
hemodiálise da conformidade do processo.

Carlos Theodoro / Mariana Richter Reis.
Cargo e instituição: enfermeiros: CEDRA – Doenças Renais e Associadas.

IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM HEMODIÁLISE ATRAVÉS DA SAE.
Implantação da segurança do paciente em hemodiálise através da SAE. A princípio foi realizado um 
diagnóstico institucional, com entrevista com os técnicos de enfermagem, médicos e administrativo, 
a fim de identificar as ações de segurança adotadas pela equipe. A partir desses dados foi realizada a 
descrição do Plano de Segurança do paciente, baseado em cinco metas. Resultados indicados: cria-
ção de indicadores de gestão, plano de segurança do paciente, revisão do processo de enfermagem 
e formulários utilizados.

Claudimeri Dadas de Oliveira
Cargo e instituição: enfermeiro e equipe do Hospital Vita Batel e Vita Curitiba

IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DO PROCESSO CIRÚRGICO
Implantação e implementação da linha do processo cirúrgico através do protocolo institucional de 
Cirurgia Segura com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência prestada e garantir maior segu-
rança ao paciente. O processo se deu através do acompanhamento da equipe de enfermagem durante 
o processo cirúrgico, identificando indicadores de assertividade e segurança do trabalho. Os resultados 
indicados referem-se à implantação da consulta de enfermagem no centro cirúrgico, Score de Elpo para 
avaliação de risco; busca ativa focada no paciente cirúrgico e a garantia do paciente na informação.
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2019
Elizana Silva Ferreira
Cargo e instituição: enfermeira no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar no Instituto de Neuro-
logia de Curitiba LTDA. (INC)

AÇÕES DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (IRAS)
A realização de ações para controle de IRAS através de três medidas: elaboração de um mapa epide-
miológico para controle interno, confecção de boletim de precauções para todas as unidades de in-
ternação e áreas de apoio e elaboração de checklist para detecção precoce de pacientes com risco de 
colonização por bactérias multirresistentes. Os resultados indicados apresentam a detecção precoce 
das bactérias de interesse epidemiológico, melhor controle e organização dos isolamentos, integra-
ção entre as equipes assistenciais de apoio, formalização na troca de informação, melhoria na cultura 
de segurança e indicadores de infecção hospitalar e controle multirresistente.

Luana Milena Leveck Lourenço
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Santa Cruz – Curitiba

GESTÃO DE LEITOS PARA PRECAUÇÃO E ISOLAMENTO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
Elaboração de projeto para definir um modelo de gestão de leitos, no qual são estabelecidos critérios 
para precaução e isolamento na UTI, a fim de reduzir as infecções relacionadas à assistência em saúde e 
proporcionar o tratamento adequado aos pacientes com colonização por bactérias multirresistentes. Os 
resultados indicados apresentam redução do número de IRAS, fortalecimento da cultura de segurança, 
redução do número de colonizações da UTI pelo aumento do uso do álcool para higienização das mãos.

Priscila Cristina Costa Greggio
Cargo e instituição:enfermeira no Hospital Santa Cruz

IMPLANTAÇÃO DE VISITA MULTIDISCIPLINAR EM CENTRO CIRÚRGICO
Implantação de visita multidisciplinar no centro cirúrgico geral para prevenção de Infecção de Sítio 
Cirúrgico (ISC), com a utilização de um checklist para a visita contendo itens de biossegurança e ci-
rurgia segura, tais como higienização de mãos, paramentação, uso de adornos, antibioticoterapia e 
preparo da pele. Os resultados indicados referem-se à aproximação do SCIH ao setor, melhoria da 
comunicação entre equipe, cumprimento de práticas que contribuem para a prevenção de ISC e 
fortalecem o protocolo institucional de cirurgia segura.
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David F. Diaz Flores / Roseli Froese
Cargo e instituição: enfermeiros no Hospital do Trabalhador – Curitiba/PR

QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Estruturação do método de trabalho de uma equipe de enfermagem, com apoio da farmácia da 
instituição, com reorganização do fluxo das prescrições, checagem, aprazamento, conferência de via 
e dose, aperfeiçoamento dos procedimentos, monitoração da qualidade de assistência através de in-
dicadores de flebite, atualização e treinamentos direcionados para administração de medicamentos 
e criação de um canal de comunicação interdisciplinar. Dentre os resultados obtidos estão a atualiza-
ção e capacitação da equipe, elaboração e monitoração dos indicadores em administração de medi-
camentos, conciliação de horário para a para administração de medicamentos em toda a instituição, 
elaboração de tabelas de diluição, estabilidade, e dispensação de medicamentos.

Simonei Bonatto
Cargo e instituição: enfermeira no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA PROADI-SUS
Participação no Programa “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil” PROADI- 
SUS do Ministério da Saúde com intuito de reduzir as taxas de infecções relacionadas à assistência à 
saúde (IRAS). O Programa disponibiliza avaliação dos indicadores através de visitas periódicas e dis-
cussões em nível nacional para troca de experiências e elaboração de planos de ação. Os resultados 
indicam redução das taxas de IRAS (infecção relacionada a cateter urinário, pneumonia associada à 
ventilação mecânica e infecções relacionadas à corrente sanguínea).

Verônica da Silva / Roseli Ribeiro de Andrade
Cargo e instituição: enfermeiras na Empresa Nefrocastro – Clínica de Hemodiálise - Castro/PR

UTILIZAÇÃO DO PDCA PARA MELHORIA DA UTILIZAÇÃO DE DIALISADORES
Utilização do Ciclo PDCA para promover a melhoria contínua dos processos envolvidos no reuso dos 
dialisadores para garantir a qualidade da diálise e redução de custos. Através do levantamento do 
número de dialisadores descartados antes de 20 usos foi identificado que havia descarte desneces-
sário do material. A utilização da ferramenta PDCA resultou na redução de descarte antes de atingir 
20 usos e na consequente redução de custos.
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Verônica da Silva / Roseli Ribeiro de Andrade / 
Kelly Medeiros
Cargo e instituição: enfermeiras na Empresa Nefrocastro – Clínica de Hemodiálise - Castro/PR

UTILIZAÇÃO DO PDCA PARA REDUÇÃO DE REPUNÇÃO DE FÍSTULA
Utilização do Ciclo PDCA para planejar intervenção para diminuir a taxa de repunção de fístulas para 
diálise, identificada como evento adverso de maior incidência na instituição. Definiu-se que somente 
o enfermeiro realizaria a punção de fístula. Os resultados indicados confirmam redução na taxa de 
repunção, diminuindo o sofrimento dos pacientes, a redução de custos, melhora na qualidade e se-
gurança da assistência, redução de eventos adversos e otimização do tempo de atendimento.

Verônica da Silva / Kelly Medeiros
Cargo e instituição: enfermeiras na Empresa Nefrocastro – Clínica de Hemodiálise - Castro/PR

ELABORAÇÃO DE CHECKLIST SEGURO DO PACIENTE EM HEMODIÁLISE
Elaboração de um checklist para pacientes em hemodiálise após análise da estatística dos eventos 
adversos relacionados, com objetivo de evitar a ocorrência de eventos adversos que podem ocorrer 
durante a terapia. Como resultados apontados estão a diminuição do número de falhas de rotinas e 
de eventos adversos relacionados.

Josiane Bughay
Cargo e instituição: enfermeira no Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente no Hospital do Trabalhador – 
Curitiba/PR

ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE COLETA DE INDICADORES
Elaboração de instrumento de coleta de indicadores desenvolvido em três etapas, sendo que a 
primeira foi a análise dos documentos da UTI e comparação com os indicadores dos Protocolos de 
Segurança do Paciente do Ministério da Saúde; na segunda etapa, foi aplicado aos enfermeiros um 
questionário com lista de indicadores e a terceira foi realização de um grupo focal com apresentação 
da lista de indicadores. Conforme os resultados indicados houve a compreensão sobre a real situação 
dos indicadores da UTI e a identificação das necessidades de intervenção.

Este impresso foi composto utilizando-se as famílias tipográficas: Myriad Pro e Tabac Big Slab, com uma tiragem de 300 exemplares.
Projeto Gráfico, Diagramação, Capa e Revisão Final: Agência Três Criativos (www.trescriativos.com)

É permitida a reprodução parcial desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para qualquer fim comercial.
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